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ԳԼՈՒԽ 1

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ 
ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

1.1 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Ֆի նանս նե րը փո ղը տնօ րի նե լու ար վեստ և գի տությու նը է: 
Ժա մա նա կա կից աշ խար հում ցան կա ցած տնա յին տնտե սություն, 
կազ մա կեր պություն` մաս նա վոր, թե հան րա յին, գոր ծարք ներ 
կա տա րե լիս հիմ նա կա նում առնչ վում է փո ղի հետ: Ֆի նանս նե րը, 
ո րը լայն ի մաս տով ի րե նից ներ կա յաց նում է փո ղի կա ռա վա րու մը 
և  արդ յուն քում հա մա պա տաս խան ո րոշ ման կա յա ցու մը, ժա մա նա-
կա կից աշ խար հում ցան կա ցած գոր ծար քի ան բա ժա նե լի մասն է 
հան դի սա նում:

Կազ մա կեր պության ֆի նանս նե րի ու սում նա սի րությու նը, ընդ-
հա նուր առ մամբ, կա րե լի է բա ժա նել ե րեք հիմ նա կան մա սի.

1. կազ մա կեր պության ֆի նանս նե րի կա ռա վա րում,
2. կա պի տալ բյու ջե տա վո րում,
3. պորտ ֆե լի կա ռա վա րում:
Ֆի նանս նե րի ու սում նա սի րության նշված ե րեք ո լորտ նե րը, 

չնա յած հան դի սա նում են ի րա րից տա րան ջատ ված, բայց, ըստ 
էության, խիստ փոխ կա պակց ված և  ո րոշ դեպ քե րում ի րար փոխլ-
րաց նող են: Ֆի նանս նե րը մի ո լորտ է, որ տեղ ան ձը, ու նե նա լով 
հա մա պա տաս խան գի տե լիք ներ, կա րող է վաս տա կել մեծ ե կա-
մուտ ներ: Ինչ պես այլ ո լորտ նե րում, այն պես էլ ֆի նանս նե րի ո լոր-
տում, հա ջո ղությու նը գա լիս է փոր ձի և գի տե լիք նե րի ձեռք բեր ման 
հետ զու գա հեռ: Ֆի նանս նե րի տե սությու նը տնտե սա գի տա կան 
մտքի կո րիզն է, որն ու սում նա սիր վում և շա րու նա կա բար զար գաց-
վում է մաս նա գետ նե րի և գիտ նա կան նե րի կող մից: Ժա մա նա կա-
կից ֆի նանս նե րի տե սությու նը ա ռաջ է քաշ վել դեռևս 1950-ա կան 
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թվա կան նե րից` որ պես տնտե սա գի տության կար ևո րա գույն մաս: 
Այդ ժա մա նակ նե րից ի վեր այն ու նե ցել է շատ ա րագ զար գա ցում: 
Վեր ջին տաս նամ յա կում ֆի նանս նե րի տե սությու նը էա կան ազ դե-
ցությունն է ու նե ցել ար ժեթղ թե րի շու կա յի, տնտե սության տար բեր 
ո լորտ նե րի զար գաց ման և  ընդ լայն ման վրա: 

Ֆի նանս նե րի ու սում նա սի րությու նը, նախ ևա ռաջ, կա րե լի է 
սկսել հիմ նա կան հաս կա ցություն նե րի և ֆի նան սա կան տեր մին-
նե րի ու սում նա սի րու մից: Թ վար կենք դրան ցից մի քա նի սը. 

Ի րա կան ակ տի վը ի րե նից ներ կա յաց նում է ապ րանք, օ րի նակ` 
մե քե նա, սար քա վո րում, գույք, հաս տոց և  այլ հիմ նա կան մի ջոց-
ներ: Ո րոշ դեպ քե րում այն կա րող է նե րա ռել նաև ոչ նյու թա կան 
ակ տիվ ներ: Ի րա կան ակ տիվ նե րը արժ ևոր վում են, քա նի որ դրանք 
մա տու ցում են ո րո շա կի ծա ռա յություն ներ. օ րի նակ ի րա կա նաց նում 
են տե ղա փո խում, ու նեն որ ևէ ապ րանք ար տադ րե լու կա րո ղություն 
և  այլն:

Ֆի նան սա կան ակ տի վը սե փա կա նության յու րա հա տուկ ձև  է, 
ո րը են թադ րում է ե կամ տի ստաց ման հնա րա վո րություն: Ֆի նան-
սա կան ակ տի վի օգ տա գոր ծու մը հնա րա վո րություն է տա լիս ի րա-
կա նաց նել ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի նե րար կում տնտե սություն:

Այն արժ ևոր վում է, քա նի որ հնա րա վո րություն է տա լիս տնօրի նո-
ղին այդ ակ տի վի դի մաց պա հան ջել և ս տա նալ կան խիկ դրա մա կան 
մի ջոց ներ: Ֆի նան սա կան ակ տիվ նե րի շար քին են դաս վում ար ժեթղ-
թե րը: Ըստ ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի ար ժեթղ թե րը կա րե լի 
է տա րան ջա տել ներդ րու մա յին (բաժ նե տոմ սե րը, պար տա տոմ սե րը, 
ներդ րու մա յին ֆոն դի փա յը), վճա րա յին (չեկ, հա սա րակ մուր հակ, 
փո խան ցե լի մուր հակ) և տիտ ղո սա յին (կո նո սա մեն տը, եր կա կի 
պա հես տա յին վկա յա գի րը և հա սա րակ պա հես տա յին վկա յա գի րը):

Ֆի նան սա կան ակ տիվ նե րի դի մաց ստաց ված գու մա րը կա րող 
է օգ տա գործ վել նաև ի րա կան ակ տիվ նե րի ձեռք բեր ման հա մար: 
Ֆի նան սա կան ակ տիվ նե րը թո ղար կում են հիմ նա կա նում ինչ պես 
կազ մա կեր պություն նե րը, այն պես էլ պե տությու նը, իսկ ներդ րող-
նե րը դրանք գնում են ֆի նան սա կան շու կա նե րում: 

Հի շենք, որ ֆի նան սա կան շու կա նե րի տե սակ նե րից են 
ա ռաջ նա յին և  երկ րոր դա յին շու կա նե րը ֆոն դա յին բոր սա նե րը: 
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Ֆոն դա յին բոր սա յում առև տուրն ի րա կա նաց վում է մաս նա գի տաց-
ված ան ձանց` բրո քեր նե րի, դի լեր նե րի և հա վա տար մագ րա յին 
կա ռա վա րիչ նե րի կող մից:

Ֆի նան սա կան հա մա կար գի հիմ նա կան մաս կազ մող ար ժեթղ-
թե րի շու կա նե րում կա յաց վում են ար ժեթղ թե րի գնման և վա ճառ քի 
ո րո շում ներ: Իսկ փո ղի ստեղծ ման և դ րա հե տա գա օգ տա գործ ման 
ո րո շում նե րը հան դի սա նում են ըն կե րության ֆի նան սա կան կա ռա-
վար ման կար ևո րա գույն մա սը: 

Ֆի նանս ներ տեր մի նի ընդ հան րա կան սահ մա նու մը նե րա -
ռում է նաև ակ տիվ նե րի ձեռք բեր ման հա մար անհ րա ժեշտ փո ղի 
ստեղ ծու մը: Ըն կե րություն նե րը ֆի նան սա վո րում են ակ տիվ նե րը այն 
դեպ քում, երբ ստեղ ծում են անհ րա ժեշտ քա նա կի փող դրանք ձեռք 
բե րե լու հա մար: Դա ի րա կա նաց վում է ար ժեթղ թե րի ա ռաջ նա յին 
վա ճառ քի, փո խա ռության կամ էլ շա հույ թի մի մա սի վե րա ներդ-
ման մի ջո ցով: ներ կա յում աշ խար հում լայ նո րեն տա րած ված է նաև 
ակ տիվ նե րի ձեռք բե րու մը լի զին գի մի ջո ցով:

Կա րե լի է ա սել, որ ըն կե րությու նը ֆի նան սա վոր ված է, ե թե 
ստեղծ ված է անհ րա ժեշտ քա նա կի փող այն գոր ծար կե լու կամ 
էլ ընդ լայ նե լու հա մար: Այդ պի սի ֆի նան սա վո րու մը հնա րա վոր 
է փո խա ռու կա պի տա լի (պար տա տոմ սե րի վա ճառք, վար կեր և 
լի զինգ) կամ սե փա կան կա պի տա լի՝ բաժ նե տոմ սե րի վա ճառ քի 
մի ջո ցով: Այն դեպ քում, երբ ֆի նան սա վո րու մը ի րա կա նաց վում 
է պարտ քի ձեռք բեր ման մի ջո ցով, ա պա այդ եր ևույ թը կոչ վում է 
պարտ քա յին ֆի նան սա վո րում: Այն դեպ քում, երբ ֆի նան սա վո րու մը 
ի րա կա նաց վում է բաժ նե տոմ սե րի վա ճառ քի մի ջո ցով, ա պա այդ 
եր ևույ թը կոչ վում է սե փա կան կա պի տա լի ֆի նան սա վո րում: 

Սո վո րա բար ըն կե րությու նում ֆի նանս նե րի կա ռա վա րու մը 
և վե րահս կու մը ի րա կա նաց վում է ֆի նան սա կան տնօ րե նի կող-
մից, ո րը կա րող է հան դի սա նալ ըն կե րության գոր ծա դիր տնօրե նի 
տե ղա կալ: Ֆի նանս նե րի կա ռա վա րու մը իր մեջ նե րա ռում է մի շարք 
գոր ծա ռույթ նե րը, մաս նա վո րա պես` հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման 
ըն թա ցիկ հսկում, մա տա կա րար նե րի վճա րում, պարտ քա յին մի ջոց-
նե րի ձեռք բե րում, բաժ նե տոմ սե րի վա ճառք, կա պի տա լի հա մալ-
րում, շահութաբաժինների վճա րում և  այլն: 
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Կար ևոր է նշել, որ հաշ վա պա հությու նը ևս նե րառ ված է 
ֆի նանս նե րի լայն հաս կա ցության մեջ: Ըն կե րության ֆի նան-
սա կան տնօրե նը հան դի սա նում է ֆի նան սա կան ո րո շում նե րի 
կա յաց ման հիմ նա կան պա տաս խա նա տունե րից մե կը, ինչ պես 
նաև վե րահս կում է ձեռ նար կության այլ բա ժին նե րի ֆի նան սա կան 
գոր ծու նեությու նը:

Պետք է ա սել, որ ներ կա յում ֆի նան սա կան տե ղե կատ վությու նը 
կար ևոր և յու րա հա տուկ «ապ րանք» է: Ֆի նան սա կան շու կա նե րում 
հա վաս տի տե ղե կատ վությու նը կա րող է շատ մեծ ար ժեք ու նե նալ. 
այդ տե ղե կատ վությու նը ա ռա վել օգ տա կար է այն դեպ քում, երբ 
շու կա յի մյուս մաս նա կից նե րը ժա մա նա կի տվյալ պա հին չեն տի րա-
պե տում այդ տե ղե կատ վությա նը: 

Բաժ նե տե րե րին տե ղե կատ վություն մա տու ցե լիս ըն կե րություն-
նե րը շատ ժա մա նակ զգա լի մի ջոց ներ են ծախ սում: Սա կայն, ե թե 
դա չար վի, ներդ րող նե րի մոտ կա րող է կաս կած ա ռա ջա նալ կազ-
մա կեր պության գոր ծու նեության վե րա բեր յալ, ո րի արդ յուն քում 
նրանք պատ րաստ չեն լի նի վճա րել բաժ նե տոմ սե րի դի մաց մեծ 
գու մար ներ: 

Ո րոշ դեպ քե րում այդ տե ղե կատ վության հա վաս տիությու նը 
հաս տատ վում է աու դի տո րա կան ըն կե րություն նե րի և ֆի նան սա կան 
ինս տի տուտ նե րի կող մից, ո րոնք ու նե նա լով բարձր հե ղի նա կություն 
և ձգ տե լով այն պահ պա նել հե տա գա յում` ստու գում և հաս տա տում են 
ըն կե րության հաշ վետ վություն նե րը: Շատ դեպ քե րում ֆի նան սա կան 
ո րո շում ներն ու նե նում են լրա ցու ցիչ նշա նա կություն, քա նի որ դրանք 
հան դի սա նում են ազ դան շան ներդ րող նե րի հա մար: Օ րի նակ, բաժ-
նե տե րե րին դրա մա կան տես քով վճար վե լիք շահութաբաժին նե րի 
կրճատ ման ո րո շու մը, որ պես կա նոն, հետ ևանք է ըն կե րության ո րո-
շա կի խնդիր նե րի ի հայտ գա լուն: Երբ հայտ նի է դառ նում, որ ըն կե-
րությու նը կրճա տում է շահութաբաժին նե րը, բաժ նե տոմ սե րի գի նը 
կա րող է կտրուկ ընկ նել ոչ թե այն բա նի հա մար, որ կրճատ վում են 
շահութաբաժին նե րը, այլ այն պատ ճա ռով, որ դա վկա յում է ըն կե-
րության զար գաց ման հե ռան կար նե րի վատ թա րաց ման մա սին: 

ցան կա ցած բիզ նե սի հա մար անհ րա ժեշտ է սահ մա նել նպա-
տակ, ո րին հաս նե լու հա մար կա յաց վում են տար բեր ո րո շում ներ: 
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ցա վոք, գո յություն չու նի կազ մա կեր պության տնտե սա կան նպա-
տակ նե րի միաս նա կան բնո րո շում: Սկ սած 1970-ա կան թվա կան-
նե րից բազ մա թիվ հե տա զո տություն ներ են կա տար վել̀  պար զե լու 
հա մար, թե գործ նա կա նում ինչ նպա տակ ներ են սահ մա նում կազ-
մա կեր պություն նե րը: Այդ հե տա զո տություն նե րից շա տե րը վեր են 
հա նում տվյալ կա մա կեր պության  գոր ծու նեությամբ բնա կա նո րեն 
շա հագրգռ ված խմբե րի շրջա նա կը և հան գում են այն եզ րա կա-
ցության, որ կազ մա կերպ քության նպա տակ նե րը պետք է ձևա վո-
րել հենց այդ խմբե րի շա հե րի տե սանկ յու նից: Այ դու հան դերձ, այդ 
աշ խա տություն նե րում չկա կոր պո րա տիվ նպա տակ նե րի միաս նա-
կան, ընդգր կուն սահ մա նու մը: Մի կող մից ֆի նան սա կան տնօ րեն-
նե րը կա րող են շա րու նա կա բար ձգտել բարձ րաց նել շա հու թա բե-
րության մա կար դա կը, չնա յած, որ դա կա րող է հան գեց նել ռիս կե րի 
մե ծաց մա նը: Մ յուս կող մից, ֆի նան սա կան տնօ րեն նե րը կա րող են 
ո րո շել պահ պա նել շա հու թա բե րության ցածր, բայց միև նույն ժա մա-
նակ ըն դու նե լի մա կար դա կը` խու սա փե լով ռիս կա յին նա խա ձեռ-
նություն նե րից: Տն տե սա գի տության տե սա բան նե րը ժա մա նա կին 
պնդում էին, որ կազ մա կեր պության ֆի նան սա կան կա ռա վար ման 
միակ նպա տա կը շա հույ թի մաք սի մա լա ցումն է: ն ման մո տե ցու մը 
պրակ տի կա յում չի ար դա րա նում եր կա րա ժամ կետ հատ վա ծի դեպ-
քում: Հ նա րա վոր է նաև, որ կար ճա ժամ կետ հատ վա ծի շա հույ թի 
մաք սի մա լա ցու մը, լուրջ խնդիր ներ ա ռա ջաց նի եր կա րա ժամ կետ 
հատ վա ծում: Օ րի նակ` խո շոր ըն կե րություն նե րում գոր ծող հե տա-
զոտ ման և զար գաց ման բա ժին նե րը «թույլ» ազ դե ցություն ու նեն 
ըն թա ցիկ բիզ նե սի վրա, քա նի որ նրանց ջան քե րը ուղղ ված են այն-
պի սի ապ րանք նե րի և ծա ռա յություն նե րի ստեղծ ման վրա, ո րոնք 
նա խա տես ված են ա պա գա յի հա մար: ներ կա պա հին աշ խա տան-
քից հե ռաց նե լով այդ բաժ նի աշ խա տա կից նե րին` ըն թա ցիկ բիզ-
նե սը չի տու ժի և նույ նիսկ կա վե լա նան ե կա մուտ նե րը` ի հա շիվ 
ծախ սե րի կրճատ ման: Բայց ևայն պես, մի քա նի տա րի հե տո կա մա-
կեր պությու նը կկանգ նի լուրջ խնդիր նե րի առջև` չու նե նա լով ռազ-
մա վա րա կան նոր ապ րանք ներ կամ ծա ռա յություն ներ: 

Ֆի նան սա կան շու կա նե րը օգ նում են սահ մա նե լ ֆի նան սա կան 
կա ռա վար ման ի րա կան նպա տա կը: Հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, 
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որ կազ մա կեր պության սե փա կա նա տե րե րը հան դի սա նում են բաժ-
նե տե րե րը (փա յա տե րե րը) և ն րանք են ներդ րել ի րենց գու մա րը 
բիզ նե սում, ա պա տրա մա բա նա կան է, որ ֆի նան սա կան կա ռա-
վար ման և  ըն կե րության տնտե սա կան գոր ծու նեության հիմ նա կան 
նպա տա կը պետք է որ լի նի բաժ նե տե րե րի (սե փա կա նա տե րե րի) 
կա րո ղության մաք սի մա լա ցու մը: Դա իր հեր թին հիմ նա կա նում 
հա վա սա րա զոր է ըն կե րության ար ժե քի և բաժ նե տոմ սե րի գնի 
մաք սի մա լաց մա նը: Բեր ված օ րի նա կում, ե թե շու կա յում ներդ րող-
նե րը տե ղե կա նան, որ վե րոգր յալ ըն կե րությու նը լու ծա րել է հե տա-
զոտ ման և զար գաց ման բա ժի նը` միա ժա մա նակ ա վե լաց նե լով 
շա հույ թը, ա պա ի րա կա նում այդ ըն կե րության բաժ նե տոմ սե րի գնե-
րը ժա մա նա կի ըն թաց քում նվազ ման մի տում են դրսևո րե լու: Պետք 
է միշտ հի շել, որ ներդ րող նե րը ու շա դիր հետ ևում են ըն կե րության 
յու րա քանչ յուր քայ լին, որն և  ազ դում է ըն կե րության ա պա գա գոր-
ծու նեության վե րա բեր յալ նրանց կան խա տե սում նե րի վրա: Չ նա յած 
այն փաս տի, որ կա ռա վա րիչ նե րը հիմ նա կա նում կա մա կեր պության 
սե փա կա նա տե րե րը չեն, այ դու հան դերձ հենց նրանք են ի րա կա-
նաց նում կա մա կեր պության կա ռա վա րու մը: Այս եր ևույ թը կոչ վում 
է կոր պա րա տիվ կա ռա վա րում, այ սինքն` սե փա կա նա տի րության և 
կա ռա վար ման տա րան ջա տում: ն ման պա րա գա յում ֆի նան սա կան 
տնօ րեն նե րը հնա րա վո րություն ու նեն հե տա մուտ լի նե լու ի րենց 
անձ նա կան շա հե րի ի րա գործ մա նը` ի հա շիվ մյուս շա հա ռու նե րի: 
Սա էլ հենց ա ռա ջաց նում է շա հե րի հիմ նա կան բա խու մը:

Ինչ պես նշվեց, ֆի նան սա կան տնօ րե նի գոր ծու նեությունն 
ուղղ ված է ըն կե րությու նում բաժ նե տե րե րի բաժ նե մա սե րի ար ժե քի 
մե ծաց մա նը: Սա կայն խո շոր ըն կե րությու նում ներգ րավ ված են 
հա զա րա վոր մար դիկ, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րը, բա ցի ըն կե-
րության բաժ նե տե րե րի շա հե րից, հե տապն դում է իր անձ նա կան 
շա հը: Մի պահ են թադ րենք ըն կե րության շա հույ թը որ պես մեկ 
ամ բող ջություն, ո րը ո րո շա կի խումբ ցան կա նում է բա ժա նել միմ-
յանց մեջ: Այդ խմբի մեջ են մտնում ըն կե րության ղե կա վա րությու նը 
և  աշ խա տա կից նե րը, ինչ պես նաև բաժ նե տե րե րը և կ րե դի տոր-
նե րը, ո րոնք ո րո շա կի գու մար ներ են ներդ րել ըն կե րության տվյալ 
բիզ նե սի ստեղծ ման և պահ պան ման հա մար: Կա ռա վա րությու նը 
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(պե տությու նը) նույն պես հան դի սա նում է թեկ նա ծու, քա նի որ ըն կե-
րության շա հույ թից հարկ է գան ձում: 

Եվ այդ բո լոր թեկ նա ծու նե րը միմ յանց հետ կապ ված են պայ-
մա նագ րե րի և հա մա ձայ նագ րե րի լայն ցան ցով: Սա կայն, հնա րա-
վոր չէ կան խա տե սել հնա րա վոր բո լոր ի րա դար ձություն նե րը և շատ 
ստան դարտ պայ մա նագ րեր ամ րագր վում են լրա ցու ցիչ հա մա ձայ-
նագ րով: Այս պես, ղե կա վար նե րը հաս կա նում են, որ լավ աշ խա տա-
վար ձի դի մաց նրան ցից սպաս վում է արդ յու նա վետ աշ խա տանք 
և  ա նըն դու նե լի է անձ նա կան ար տո նություն նե րի հաշ վին ըն կե-
րությու նից բա ժին կոր զե լը: 

Ի՞նչն է ստի պում գնալ այդ պի սի հա մա ձայ նություն նե րին: Մոտ 
է արդ յո՞ք ի րա կա նությա նը են թադ րել, որ ֆի նան սա կան մե նե-
ջեր նե րը միշտ գոր ծում են ըն կե րության շա հե րից: Շատ դեպ քե-
րում բաժ նե տե րե րը չեն կա րող ժա մա նակ ծախ սել և  ու շի ու շով 
հետ ևել̀  արդ յոք մե նե ջեր նե րը չեն շեղ վում ի րենց վրա դրված 
պար տա կա նություն նե րից:

Ծա նո թա նանք այն հիմ նա կան ինս տի տու ցիո նալ հա մա ձայ-
նագ րե րին, ո րոնք օգ նում են հա մա ձայ նեց նել բաժ նե տե րե րի և 
մե նե ջեր նե րի շա հե րը.

•	 Մե նե ջեր նե րը գտնվում են մաս նա գետ նե րի հսկո ղության 
ներ քո: Այս դեպ քում մե նե ջեր նե րի գոր ծո ղություն նե րը 
հսկում է տնօ րեն նե րի խոր հուր դը, բա ցի այդ ո րոշ դեպ քե-
րում ստու գում են նաև բան կե րը, ո րոնք շատ ու շա դիր են 
հետ ևում այն ըն կե րություն նե րի գոր ծու նեությա նը, ո րոնք 
օգտ վում են ի րենց վար կե րից:

•	 Մե նե ջեր նե րին /կա ռա վա րիչ նե րին/ խթա նե լու հա մար 
նա խա տես ված են ո րո շա կի ծրագ րեր, ինչ պի սիք են բաժ-
նե տոմ սեր ձեռք բե րե լու օպ ցիոն ներ, ո րոնք զգա լի ե կա-
մուտ են ա պա հո վում, ե թե բաժ նե տե րե րին ա պա հո վում է 
կա պի տա լի աճ և  ընդ հան րա պես ար ժեք չու նեն հա կա ռակ 
դեպ քում:

•	 Եվ վեր ջա պես, մե նե ջեր նե րը, ով քեր թե րա նում են 
ի րենց պար տա կա նություն նե րը կա տա րե լուց, կա րող են 
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պար զա պես դուրս մղվել ա վե լի աշ խույժ և կա րող կա ռա-
վա րիչ նե րի կող մից: Այդ պի սի մրցակ ցություն կա րող է 
ա ռա ջա նալ ըն կե րության ներ սում, սա կայն շատ հա վա նա-
կան է, որ վատ կազ մա կերպ ված ըն կե րություն նե րը կլան-
վեն այլ ըն կե րություն նե րի կող մից: Այդ պի սի կլա նում նե րին 
սո վո րա բար հետ ևում է ղե կա վա րության փո փո խությու նը:

Վե րոգր յալ բո լոր փաս տարկ նե րից կա րե լի է այն պի սի կար ծիք 
կազ մել, որ ըն կե րության բիզ նես ա ռօր յան մշտա պես լար ված է: 
Դա այդ պես չէ, քա նի որ կոր պո րա տիվ ֆի նանս նե րի պրակ տի կան 
զար գա ցել է հա նուն նրա, որ պես զի հա մա ձայ նեց վեն ըն կե րության 
շա հե րը անձ նա կան շա հե րին, և  որ բո լորն աշ խա տեն հա մա գոր-
ծակ ցե լով` մե ծաց նե լով ընդ հա նուր մեկ ամ բող ջությու նը, այլ ոչ թե 
ինչ-որ մե կի բա ժի նը այդ ամ բող ջությու նից:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ֆի նան սա կան մե նե ջե րը պետք է պատ րաստ 
լի նի պո տեն ցիալ խնդիր նե րի, ո րոնք ա ռաջ են գա լիս շա հե րի 
բա խու մից: Պետք է նաև հի շել այդ ան հա մա ձայ նություն նե րը, 
որ պես զի հաս կա նա լի լի նի, թե ին չու են տե ղի ու նե նում այն պի սի 
գոր ծըն թաց ներ, ինչ պի սիք են կլա նում նե րը (թշնա մա կան ձեռք բե-
րում նե րը), ին չու են վար կա յին հա մա ձայ նագ րե րը ի րենց հեր թին 
որ պես հետ ևանք սահ մա նա փա կում շա հու թա բա ժին նե րը, կամ 
ին չու են ըն կե րություն նե րը ո րոշ դեպ քե րում գե րա դա սում թո ղար-
կել բաժ նե տոմ սե րի փո խա կերպ վող պար տա տոմ սեր և  այլն:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ պես կա րե լի է սահ մա նել ֆի նանս ներ հաս կա ցությու նը:
2. Ո րո՞նք են կազ մա կեր պության ֆի նանս նե րի ու սում նա սի-

րության հիմ նա կան ո լորտ նե րը:
3. Ո րո՞նք են ֆի նան սա կան և  ի րա կան ակ տիվ նե րը:
4. Ո՞րն է կազ մա կեր պության ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման 

հիմ նա կան նպա տա կը:
5. Ո րո՞նք են կազ մա կեր պության ֆի նանս նե րի տնօ րե նի հիմ-

նա կան գոր ծա ռույթ նե րը:
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1.2 ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆԸ

ցան կա ցած ըն կե րության ֆի նան սատն տե սա կան գոր-
ծու նեությու նը ար տա ցոլ վում է նաև ֆի նան սա կան հաշ վետ-
վություն նե րում, ո րոնց գրան ցում նե րը ի րա կա նաց նում է հաշ-
վա պա հը: Ս տեղծ վում է տպա վո րություն, թե հաշ վա պա հա կան 
հաշ վա ռու մը և ֆի նանս նե րը կա րե լի է նույ նաց նել: Ի րա կա նում 
դա այդ պես չէ: 

Հաշ վա պա հությու նը ի րե նից ներ կա յաց նում է հաշ վա պա հա-
կան հաշ վա ռում նե րի գրանց ման հա մա կարգ, որն ար դա րա ցիո րեն 
և  օբ յեկ տի վո րեն ներ կա յաց նում է ըն կե րության գոր ծու նեության 
ֆի նան սա կան վի ճա կը: Հաշ վա պա հա կան գրան ցում նե րը պար-
բե րա բար օգ տա գործ վում են ֆի նան սա կան հաշ վետ վություն նե րի 
կազ ման հա մար, ո րոնք էլ ներ կա յաց նում են ըն կե րության գոր ծու-
նեության հիմ նա կան արդ յունք նե րը: 

Ի րա կա նում կազ մա կեր պության ֆի նան սա կան վեր լու ծող-
նե րը և ֆի նան սա կան տնօ րե նը ի րա կա նաց նում են նաև բազ մա-
թիվ այլ ֆի նան սա կան գոր ծա ռույթ ներ, այդ թվում` «փո ղի ստեղ-
ծում», ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի վեր լու ծություն, բան կե րի հետ 
ֆի նան սա կան տար բեր գոր ծարք ներ և  այլն: Ֆի նանս նե րը հիմ-
նա կա նում առնչ վում է վե րը նշված գոր ծու նեության վե րա բեր յալ 
ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցի հետ: Կա րե լի է նշել, որ 
ֆի նանս ներն օգ տա գոր ծում է հաշ վա պա հա կան արդ յունք նե րը 
որ պես ռե սուրս: Խո շոր կազ մա կեր պություն նե րում նման գոր ծա-
ռույթն ի րա կա նաց նում է սո վո րա բար վեր լու ծության և զար գաց-
ման բա ժի նը:

Ըն կե րության տի պա յին կա ռուց ված քում ֆի նանս նե րի բա ժի նը 
սո վո րա բար բաղ կա ցած է եր կու են թա բա ժին նե րից.

1. հաշ վա պա հա կան բա ժին, ո րը ղե կա վա րում է գլխա վոր 
հաշ վա պա հը,

2. վեր լու ծության և զար գաց ման բա ժին:
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Նշ ված եր կու ստո րա բա ժա նում ներն էլ սո վո րա բար են թա կա են 
ֆի նանս նե րի տնօ րե նին: 

Ֆինանսական տնօրեն

Վերլուծության և զարգացման 
պատասխանատու

Գլխավոր հաշվապահ

Գծապատկեր 1. Ընկերության ֆինանսական բաժնի տիպային կառուցվածք

Պ րակ տի կան ցույց է տա լիս, որ հաշ վա պա հին հա մե մա տա բար 
ա վե լի հեշտ է աշ խա տել վեր լու ծության և զար գաց ման բաժ նում, 
քան հա կա ռա կը: Դա բա ցատր վում է նրա նով, որ ո րա կա վոր ված 
հաշ վա պահ դառ նա լու հա մար, ի լրումն ա կա դե միա կան կրթության, 
անհ րա ժեշտ է անց նել մաս նա գի տա կան մի շարք դա սըն թաց ներ և 
ս տա նալ հա մա պա տաս խան ո րա կա վո րում:

Ֆի նան սա կան տնօ րե նի հիմ նա կան խնդի րը եր կա րա ժամ կետ կոր-
պո րա տիվ նպա տակ նե րի ի րա գոր ծումն է` ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի̀  
ռե սուրս նե րի, արդ յու նա վետ տե ղա բաշխ ման մի ջո ցով: Ա ռա ջին հա յաց-
քից այս պարզ խնդի րը բար դա նում է նպա տակ նե րի ոչ միան շա նակ 
սահ ման ման պատ ճա ռով` կապ ված բազ մա կի շա հա ռու նե րի առ կա-
յության հետ: Ֆի նան սա կան տնօ րե նի դե րը հան գում է հետև յալ ե րեք 
խմբի խնդիր նե րի լուծ մա նը̀ ֆի նանս նե րի հայ թայ թում, ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րի արդ յու նա վետ տե ղա բաշ խում և ն պա տակ նե րի ի րա գործ-
ման ա պա հով ման նպա տա կով մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման վե րահս կում:

Դր ված նպա տակ նե րի ի րա գործ ման հա մար ձեռ նար կությանն 
անհ րա ժեշտ է ժա մա նա կին ու նե նալ բա վա րար քա նա կությամբ 
ֆի նան սա կան մի ջոց ներ: Ֆի նան սա կան տնօ րե նը պետք է հստակ 
պատ կե րա ցում ու նե նա, թե ինչ քա նա կի կար ճա ժամ կետ, միջ նա-
ժամ կետ և  եր կա րա ժամ կետ  դրա մա կան մի ջոց ներ են հար կա վոր 
ըն կե րության ըն թա ցիկ բիզ նե սը և  անհ րա ժեշ տության դեպ քում 
հե տա գա ներդ րում նե րը ա պա հո վե լու հա մար: Ֆի նան սա վոր ման 
կա րի քը պար զե լուց հե տո ֆի նան սա կան տնօ րե նը պետք է փնտրի 
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ֆի նան սա վոր ման ա մե նա նա խընտ րե լի տար բե րա կը̀  հաշ վի առ նե լով 
ծախ սե րը, մի ջոց նե րի հա սա նե լիությու նը, ֆի նան սա վոր ման պայ ման-
նե րը և ռիս կե րը: ն պա տակ նե րի ի րա գործ ման հա մար անհ րա ժեշտ է, 
որ դրա մա կան մի ջոց նե րը տե ղա բաշխ վեն ա մե նաարդ յու նա վետ ե ղա-
նա կով: Ֆի նան սա կան տնօ րե նը պետք է ո րո շի ներդ րում նե րի հիմ նա-
կան ծա վա լի չա փը, հիմ նա կան մի ջոց նե րում և  ըն թա ցիկ ակ տիվ նե-
րում դրանց տե ղա բաշխ ման ծա վալ նե րը, ռիս կի և  ակն կալ վող ե կամ-
տա բե րության մա կար դակ նե րը: Խիստ կար ևոր է, որ պես զի տե ղա-
բաշխ ված մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը շա րու նա կա կան վե րահսկ ման 
են թարկ վեն` հա մոզ վե լու հա մար, որ կազ մա կեր պության ձեռ նար կած 
տար բեր գոր ծառ նություն նե րը շա րու նա կում են ա ռա վե լա գույնս 
նպաս տել կազ մա կեր պության նպա տակ նե րի ի րա գործ մա նը:

Ֆի նան սա կան տնօ րե նը չի կա րող նաև հաշ վի չառ նել ժա մա նա կի 
և  ա նո րո շության գոր ծոն նե րը: Կազ մա կեր պություն նե րին հա ճա խա կի 
է հնա րա վո րություն ըն ձեռ վում մի ջոց ներ ներդ նել այն պի սի ակ տիվ նե-
րում, ո րոնք ա րագ չեն հետգն վում և դ րա նով իսկ ըն կե րությա նը և դ րա 
բաժ նե տե րե րին բա վա կա նին մեծ ռիս կի առջև են կան գեց նում: Այդ-
պի սի ներդ րում ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար ներգ րավ ված փո խա ռու 
մի ջոց նե րի լրիվ մա րու մը կա րող է ձգձգվել տա րի ներ: Եվ շատ դեպ քե-
րում ըն կե րությու նը չի կա րող խու սա փել այդ պի սի ներդ րում նե րից, դրա 
հա մար էլ պետք է ո րո շում կա յաց նել, թե արդ յոք այդ պի սի ներդ րում ներն 
ար դա րաց ված են, կամ էլ որ քան է անվ տանգ լրա ցու ցիչ փո խա ռության 
բե ռը:  Հաշ վա պա հության և ֆի նանս նե րի միջև առ կա տար բե րությու նը 
ա ռա վել ակն հայտ է դրա մա կան հոս քե րի ու սում նա սիր ման ժա մա նակ: 
Մաս նա վո րա պես, հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման հա մա կար գը ար տա-
ցո լում է բիզ նե սի ֆի նան սա կան փաս տա ցի արդ յունք նե րը ո րո շա կի 
ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար կամ ո րո շա կի պա հի դրությամբ: Ֆի նանս-
նե րի մաս նա գե տը հիմ նա կա նում կենտ րո նա նում է կան խի կի ներ հոս քի 
և  ար տա հոս քի վեր լու ծության վրա: Կան խի կի ներ հոս քի և  ար տա հոս քի 
վե րա լու ծությու նը անհ րա ժեշտ է ըն կե րության ֆի նան սա կան վի ճա կը և 
ներդ րում նե րի արդ յու նա վե տությու նը գնա հա տե լու հա մար: 

նշ վա ծը ներ կա յաց նենք հետև յալ օ րի նա կով.
Են թադ րենք ըն կե րությու նը ձեռք է բե րում 100000 դրամ ար ժո-

ղությամբ հիմ նա կան մի ջոց, ո րը մաշ վում է 5 տար վա ըն թաց քում 
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և  ո րի տա րե կան մաշ վա ծությու նը կազ մում է 20000 դրամ: նշ ված 
գոր ծար քը հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման գրան ցում նե րի հա մա-
կար գում կար տա ցոլ վի հետև յալ կերպ` ակ տիվ նե րի ար ժե քը 
կա վե լաց վի 100000 դրա մով և մաշ վա ծության ոչ կու տա կա յին 
մաս հա նում նե րը յու րա քանչ յուր տա րի` 20000 դրամ: յու րա քանչ-
յուր տար վա մաշ վա ծության մաս հա նում նե րը կար տա ցոլ վեն նաև 
ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի մա սին հաշ վետ վության մեջ: Հաշ վա-
պա հությու նը թույլ է տա լիս թվե րի օգ նությամբ ակ նա ռու տես նել 
ակ տի վի կյան քի տևո ղությու նը և մաշ վա ծության աս տի ճա նը:

նույն խնդի րը դի տար կե լիս ֆի նանս նե րի մաս նա գե տը ցու ցա-
բե րում է այլ մո տե ցում: նա հե տաքրքր ված է հիմ նա կա նում ու շադ-
րությու նը կենտ րո նաց նել հետև յա լի վրա. ա ռա ջին` 100000 դրամ 
ար տա հոս քը, ո րը անհ րա ժեշտ է ակ տի վի ձեռք բեր ման հա մար, 
երկ րորդ̀  տա րե կան հար կա յին խնա յո ղություն նե րի չա փը, ո րը 
կա րող է ձևա վոր վել ա րա գաց ված մե թո դով մաշ վա ծությու նը հաշ-
վար կե լիս: Ֆի նանս նե րի մաս նա գե տը պա տաս խա նա տու է նաև 
ակ տի վի ձեռք բեր ման հա մար անհ րա ժեշտ 100000 դրամ կան խիկ 
դրա մա կան մի ջոց նե րի ստեղծ ման հա մար: 

Չ նա յած ներ կա յաց ված մո տե ցում նե րի տար բե րության, ընդ-
հա նուր առ մամբ, ֆի նանս նե րը սեր տո րեն կապ ված են հաշ վա-
պա հության հետ, քա նի որ ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րը գրանց-
վում են հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման հա մա կար գում: Սո վո րա
բար նշվում է, որ հաշ վա պա հությու նը ֆի նանս նե րի լե զուն է: նշ ված 
կա պի առ կա յությու նը պա հան ջում է, որ ֆի նանս նե րի մաս նա գե տը 
ու նե նա հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման հա մար ժեք գի տե լիք ներ: 

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ին չո՞ւ է անհ րա ժեշտ կազ մա կեր պության գոր ծու նեության 
հաշ վա պա հա կան հաշ վա ռու մը: 

2. Ո րո՞նք են կազ մա կեր պության հաշ վա պա հության և ֆի նանս-
նե րի մաս նա գետ նե րի հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րը: 

3. Ո րո՞նք են կազ մա կեր պության ֆի նանս նե րի տնօ րե նի հիմ-
նա կան խնդիր նե րը և ն պա տակ նե րը: 
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1.3  ԲԻԶՆԵՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բիզ նե սի կազ մա կերպ ման ի րա վա կան ձևե րը տար բեր երկր նե-
րում ու նեն մի շարք ա ռանձ նա հատ կություն ներ, բայց ու սում նա սի-
րության հա մար կա րե լի է տա րան ջա տել բիզ նե սի կազ մա կեր պաի-
րա վա կան հետև յալ ձևե րը. 

•	 ան հատ ձեռ նար կա տի րություն,
•	 ըն կե րություն, կոր պո րա ցիա (բաժ նե տի րա կան ըն կե րու-

թյուն):
Բիզ նե սի կազ մա կեր պաի րա վա կան կա ռուց ված քի ընտ-

րությու նը կար ևոր է, քա նի որ այն ազ դե լու է փո ղի ստեղծ ման, 
հար կե րի չա փե րի և ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի ձեռք բեր ման վրա: 
Ազ դե ցությու նը ա վե լի ակ նա ռու է փոքր և մի ջին բիզ նե սի դեպ քում: 
Ֆի նան սա կան ազ դե ցությու նը ակ նա ռու նշե լու հա մար հե տա գա 
ու սում նա սի րության ըն թաց քում ընդ հան րաց նենք ան հատ ձեռ-
նար կա տի րությու նը և  ըն կե րությու նը: 

Որ պես ան հատ ձեռ նար կա տեր̀  ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու-
նեություն սկսե լը շատ ա վե լի հեշտ է, քա նի որ կազ մա կեր պության 
ստեղծ ման հա մար օ րենսդ րա կան պա հանջ նե րը ա վե լի մեղմ են, քան 
բաժ նե տի րա կան բիզ նե սի դեպ քում: Են թադ րենք մի ի րա վի ճակ, երբ 
ան հատ ձեռ նար կա տե րը ար դեն իսկ ո րո շա կի ժա մա նակ ի րա կա-
նաց նում է ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեություն և ս տա ցել է հա մա-
պա տաս խան ե կա մուտ: Հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ ան հատ ձեռ-
նար կա տե րը, ըստ էության, ֆի զի կա կան անձ է, ստաց ված ե կա մու տը 
հարկ վում է մեկ ան գամ: Դա էա կան ա ռա վե լություն է:

Այժմ են թադ րենք, թե բիզ նե սը շատ ա րագ զար գա նում է և  ո րոշ 
ժա մա նակ անց ա ռաջ է գա լիս այն ընդ լայ նե լու անհ րա ժեշ տություն, 
ո րը պա հան ջում է լրա ցու ցիչ ֆի նան սա կան ռե սուրս ներ: Ըստ 
էության նման պա րա գա յում ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի ներգ-
րավ ման տար բե րակ ներ շատ չեն և, բա ցա ռե լով ան հատ ձեռ նար-
կա տի րոջ բա րե կամ նե րի և հա րա զատ նե րի օգ նությու նը, մնում է 
բան կե րից վար կա յին մի ջոց նե րի ձեռք բեր ման տար բե րա կը: Բան-
կե րը, ի րենց հեր թին ռիս կե րը նվա զեց նե լու հա մար, պա հան ջում 
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են վար կի դի մաց հա մա պա տա սա խան քա նա կի և գու մա րի գրավ, 
ո րը ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ պա րա գա յում կա րող է հա մալր վել 
սե փա կան գույ քով: Դ րա մա կան մի ջոց նե րի ստաց ման հնա րա-
վո րություն նե րի սա կա վությու նը, կա րե լի ա սել, հան դի սա նում է 
թե րություն ձեռ նար կա տի րության նման կազ մա կեր պաի րա վա կան 
ձևի հա մար: ն շենք նաև, որ սննկա նա լու դեպ քում ան հատ ձեռ նար-
կա տե րը պար տա պան նե րի առջև պա տաս խա նատ վություն է կրում 
ի րեն պատ կա նող ամ բողջ գույ քով, ուս տի նման պա րա գա յում նա 
կանգ նած է ա մեն ինչ կորց նե լու վտան գի առջև: Այս հան գա ման քը 
ևս հան դի սա նում է բիզ նե սի կազ մա կերպ ման նման կա ռուց ված քի 
էա կան թե րությու նը:

Կոր պո րա տիվ բիզ նե սի կազ մա կեր պաի րա վա կան կա ռուց-
ված քի ընտ րության դեպ քում բիզ նե սի գրան ցու մը պա հան ջում է 
լրա ցու ցիչ ժա մա նակ, աշ խա տանք և ֆի նան սա կան մի ջոց ներ: Ի 
տար բե րություն ան հատ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեության 
ձևի, այս հան գա ման քը հան դի սա նում է կոր պո րա տիվ բիզ նե սի 
թե րությու նը: 

Կոր պո րա տիվ բիզ նե սի պա րա գա յում մի ջազ գա յին պրակ տի-
կա յում էա կա նո րեն ա վե լա նում է բիզ նե սի հար կա յին բե ռը` այ սիքն 
գոր ծում է կրկնա կի հարկ ման մե խա նիզ մը: նախ, որ պես ի րա վա-
բա նա կան ան ձի ստաց ված շա հույթ այն հարկ վում շահութա հար-
կով: Այ նու հետև զուտ շա հույ թը շահութաբաժ նի տես քով բաշխ վում 
է բաժ նե տե րե րին` հա մա պա տաս խան բաժ նե տոմ սե րի քա նա կի 
դի մաց: Սո վո րա բար շահութաբաժ նի տես քով ստաց ված ե կա մու տը 
ևս  են թա կա է հարկ ման: 

Այս պի սով, կոր պո րա տիվ բիզ նե սից ստաց ված ե կա մու տը 
հարկ վեց կրկնա կի` մինչ սե փա կա նա տե րը կա րո ղա ցավ այն ստա-
նալ: Այս հան գա ման քը հա մար վում է կոր պո րա տիվ բիզ նե սի հիմ-
նա կան թե րությու նը:

Բիզ նե սը վճա րում է մեծ ար ժեք (գու մար) կոր պո րա տիվ կոչ-
վե լու հա մար: Այժմ են թադ րենք, թե բիզ նե սը շատ ա րագ զար գա-
նում է և  ո րոշ ժա մա նակ անց կա րիք կա այն ընդ լայ նե լու: Ա ռաջ է 
գա լիս լրա ցու ցիչ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի հայ թայթ ման պա հանջ: 
Այս դեպ քում, ի տար բե րություն ան հատ ձեռ նար կա տի րա կան 
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գոր ծու նեության, կոր պո րա տիվ բիզ նե սը կա րող է ֆի նան սա կան 
մի ջոց ներ ներգ րա վել ոչ միայն վար կե րի տես քով, այլև թո ղար-
կե լով և վա ճա ռե լով տար բեր տե սա կի ար ժեթղ թեր: Անհ րա ժեշ-
տության դեպ քում կա րե լի է վա ճա ռել բաժ նե տոմ սե րի ընդ հա նուր 
քա նա կի մինչև 49%-ը, միև նույն ժա մա նակ պա հե լով ըն կե րության 
նկատ մամբ վե րահս կո ղությու նը: Ե թե ըն կե րությու նը նշված գոր-
ծարք նե րի արդ յուն քում հնա րա վո րություն ստա նա ա վե լաց նել 
ե կա մուտ նե րը, ա պա էա պես կշա հեն նոր բաժ նե տե րե րը, քա նի որ 
նրանք կա վե լաց նեն ի րենց հարս տությու նը: Իսկ ան հատ ձեռ նար-
կա տի րության դեպ քում փող տրա մադ րե լով ձեռ նար կա տի րո ջը, 
փո խա ռու նե րը կակն կա լեն միայն ստա նալ տո կոս ներ, իսկ վեր ջում 
հիմ նա կան գու մա րը: Կոր պո րա ցիա յի հիմ նա կան ա ռա վե լությու նը 
կա յա նում է նրա նում, որ անհ րա ժեշ տության դեպ քում բա վա կա նին 
հեշտ է ներգ րա վել լրա ցու ցիչ ֆի նան սա կան մի ջոց ներ, քան բիզ-
նե սի այլ կազ մա կեր պաի րա վա կան կա ռուց վածք նե րի դեպ քում:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո րո՞նք են բիզ նե սի կազ մա կեր պաի րա վա կան հիմ նա կան 
ձևե րը: 

2. Ո րո՞նք են ան հատ ձեռ նար կա տի րության ա ռա վե լություն-
նե րը և թե րություն նե րը: 

3. Ո րո՞նք են կոր պո րա տիվ բիզ նե սի ա ռա վե լություն նե րը և 
թե րություն նե րը: 
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1.4 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ 

Ֆի նանս նե րը լիո վին հաս կա նա լու հա մար խիստ անհ րա ժեշտ 
է ու նե նալ հա մա պա տաս խան գի տե լիք ներ հաշ վա պա հա կան հաշ-
վա ռու մից: Ֆի նան սա կան յու րա քանչ յուր գոր ծարք գրանց վում է 
հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման հա մա կար գում և ֆի նան սա կան 
ցան կա ցած եր ևույթ կապ ված է հա շիվ նե րի հետ: Այլ խոս քե րով, 
ե թե բիզ նե սում առնչ վել ենք փո ղի հետ կապ ված գոր ծարք նե րի 
հետ, ա պա պետք է առնչ վենք նաև այն հա մա կար գի հետ, որն ի րա-
կա նաց նում է դրա հաշ վա ռու մը: Անհ րա ժեշտ է նաև ու նե նալ հա մա-
պա տաս խան գի տե լիք ներ հար կե րից և ձեռ նար կա տի րա կան ի րա-
վուն քից, քա նի որ դրանք էա կա նո րեն ազ դում են ֆի նան սա կան 
ո րո շում նե րի կա յաց ման վրա: Հիմ նա կա նում ցան կա ցած ֆի նան-
սա կան գոր ծարք գրանց վում է հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման 
հա մա կար գում: Այդ գրան ցում նե րը և հա մա կար գը օգ տա գոր ծում 
են մե նե ջեր նե րը բիզ նե սը կա ռա վա րե լու և կար գա վո րե լու հա մար: 
Հաշ վա պա հա կան հա մա կար գը տրա մադ րում է մի քա նի տե սա կի 
ֆի նան սա կան հաշ վետ վություն ներ, որ տեղ ար տա ցոլ վում է բիզ-
նե սի փաս տա ցի վի ճա կը: Ֆի նան սա կան հաշ վետ վություն նե րն 
ի րեն ցից ներ կա յաց նում են կազ մա կեր պության գոր ծու նեության 
թվա յին ար տա ցո լու մը ո րո շա կի հաշ վա պա հա կան ժա մա նա կաշր-
ջա նի հա մար: 

Հե տա գա յում ֆի նան սա կան վեր լու ծություն նե րի ժա մա նակ 
հիմ նա կա նում առնչ վե լու ենք 3 տե սա կի ֆի նան սա կան հաշ վետ-
վություն նե րի հետ: 

1. Հա մա պար փակ ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի մա սին հաշ-
վետ վություն,

2. Ֆի նան սա կան վի ճա կի մա սին հաշ վետ վություն (հաշ վա-
պա հա կան հաշ վեկ շիռ), 

3. Դ րա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի մա սին հաշ վետ վություն:
Գո յություն ու նի նաև ևս  եր կու ֆի նան սա կան հաշ վետ վություն-

նե րի ձևեր` սե փա կան կա պի տա լի փո փո խություն նե րի մա սին և 
ֆի նան սա կան հաշ վետ վություն նե րին կից ծա նո թագ րություն ներ: 
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Ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի մա սին հաշ վետ վությու նը և հաշ վեկ-
շի ռը հիմ նա կան հաշ վետ վություն ներն են, ո րոնք կազմ վում են հաշ-
վա պա հա կան գրա ռում նե րի/գրան ցում նե րի մատ յա նից: Դ րա մա-
կան մի ջոց նե րի հոս քե րի մա սին հաշ վետ վությու նը կա րող է կազմ-
վել նշված եր կու հաշ վետ վություն նե րից:

Հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման հա մա կար գը կա նոն նե րի 
հա մա խումբ է, ո րոնց կի րառ մամբ ըն կե րության տնտե սա կան գոր-
ծու նեության ցան կա ցած գոր ծարք գրանց վում է հաշ վա պա հա-
կան գրան ցա մատ յա նում: Գ րան ցա մատ յա նը կազմ ված է տար բեր 
հա շիվ նե րից, ո րոնք ի րենց մեջ պա հում են տե ղե կատ վություն բիզ-
նե սի գոր ծարք նե րի վե րա բեր յալ: Օ րի նակ. հա սույթ հաշ վում պահ-
վում են ապ րան քի վա ճառ քի վե րա բեր յալ բո լոր գրա ռում նե րը, իսկ 
հիմ նա կան մի ջոց նե րի հաշ վում գրառ վում են կա պի տա լի ձեռք բեր-
ման և վա ճառ քի վե րա բեր յալ գոր ծարք նե րը: Գոր ծարք նե րը ընդ հա-
նուր առ մամբ նե րա ռում են. ապ րան քի կամ ծա ռա յության վա ճառք, 
ապ րան քան յու թա կան պա շար նե րի գնում, աշ խա տա վար ձի վճա-
րում, պարտ քի ձեռք բե րում, հար կե րի և դի վի դենտ նե րի վճա րում: 
յու րա քանչ յուր գոր ծարք մուտ քագր վում և գ րանց վում է գրան ցա-
մատ յա նում: Գ րան ցումն իր հեր թին նշա նա կում է ա վե լա ցում կամ 
նվա զե ցում հաշ վից: Հաշ վա պա հա կան հա մա կար գե րը օգ տա գոր-
ծում են կրկնա կի գրանց ման մե խա նիզ մը: Օ րի նակ` են թադ րենք 
ա պա ռիկ ձեռք է բեր վել հաս տոց, ո րը ար ժե 10000 դրամ գու մար: 
Գ րանց ման ժա մա նակ մի կող մից կա վե լաց վի հիմ նա կան մի ջոց-
նե րի հա շի վը 10000 դրամ գու մա րով, մյուս կող մից կա վե լաց վի 
կրե դի տո րա կան պարտ քի հա շի վը 10000 դրամ գու մա րով: Գ րանց-
ման կող մե րը կոչ վում են դե բետ և կ րե դիտ: 

Տն տե սա կան գոր ծու նեության ամ բողջ ժա մա նա կա հատ վա ծը 
բա ժան ված է հաշ վա պա հա կան տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րի. 
սո վո րա բար ա միս նե րի, ե ռամս յակ նե րի և տա րի նե րի, ո րի ըն թաց-
քում կու տակ վում են գոր ծարք նե րի գրան ցում նե րը: յու րա քա նաչ-
յուր ժա մա նա կաշր ջա նի վեր ջում գրան ցա մատ յա նը ամ փոփ վում 
է, ո րի հի ման վրա կազմ վում են ֆի նան սա կան հաշ վետ վություն-
նե րը: Հարկ է նշել, որ հաշ վա պա հա կան հաշ վեկ շի ռը կազմ վում 
է ո րո շա կի օր վա` սո վո րա բար տար վա վեր ջին օր վա դրությամբ, 
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իսկ ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի կամ դրա մա կան մի ջոց նե րի հոս-
քե րի մա սին հաշ վետ վություն նե րը կազմ վում է ո րո շա կի ժա մա նա-
կա հատ վա ծի հա մար: Կար ևոր է հի շել, որ նա խորդ տար վա ֆի նան-
սա կան հաշ վետ վություն նե րը չեն կա րող միան շա նակ ներ կա յաց-
նել, թե ինչ է տե ղի ու նե նում այ սօր կամ ինչ տե ղի կու նե նա մյուս 
տա րի: Դ րանք վե րա բեր վում են միայն անց յա լին: Բայց ևայն պես, 
հաշ վետ վություն նե րը կա րող են օգ տա գործ վել որ պես ցու ցիչ, թե 
ինչ կա րող է տե ղի ու նե նալ ա պա գա յում: 

Հա մա պար փակ ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի մա սին հաշ
վետ վություն:  վ
Հա մա ռոտ ներ կա յաց նենք հիմ նա կան ֆի նան սա կան հաշ վետ-

վություն նե րի կա ռուց ված քը: Հա սույթ (վա ճառք) տո ղը ցույց է տա լիս 
ըն կե րության տնտե սա կան հիմ նա կան գոր ծու նեությա նը վե րա բեր-
վող վա ճառ քից գո յա ցած ցան կա ցած հա սույթ: Ե թե ըն կե րությու նը 
ստա նում է հա սույթ ոչ իր հիմ նա կան գոր ծու նեությու նից, ա պա 
այդ պի սի հա սույ թը պետք է գրանց վի որ պես այլ, քան վա ճառ քից 
ստաց ված հա սույթ: Օ րի նակ` են թադ րենք ըն կե րությու նը վա ճա ռում 
է այն խա նու թը, որ տեղ ի րա կա նաց նում է ման րա ծախ առև տուր: 
նշ ված վա ճառ քը չպետք է գրանց վի հա սույ թում` որ պես հիմ նա-
կան տնտե սա կան գոր ծու նեությու նից ստաց ված հա սույթ: Ֆի նան-
սա կան արդ յունք նե րի մա սին հաշ վետ վության հա ջորդ տո ղե րում 
նշված գու մար նե րը` ինք նար ժե քը և ծախ սե րը, հան վում են հա սույ-
թից մինչ տո կո սի և հար կե րի վճա րու մը ե կա մու տի չա փը ճշտե լու 
հա մար: Ինք նար ժե քի ո րոշ ման ձևե րը տար բեր են` ել նե լով ըն կե-
րության ար տադ րան քից կամ մա տու ցած ծա ռա յությու նից: Ընդ-
հա նուր առ մամբ կա րե լի է նշել, որ ե թե ըն կե րությու նը զբաղ վում 
է ման րա ծախ վա ճառ քով, ա պա ինք նար ժե քը ըստ էության կլի նի 
այդ ապ րան քի մե ծա ծախ գի նը: Ար տադ րության մեջ ապ րան քի 
ինք նար ժե քը իր մեջ նե րա ռում է ար տադ րության հետ կապ ված 
աշ խա տու ժի, նյու թե րի և միա վոր ար տադ րան քին ընկ նող այլ ծախ-
սե րի հան րա գու մա րը: Ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի մա սին հաշ-
վետ վության ծախ սե րի տո ղե րում նե րառ ված են տար բեր տե սա կի 
ծախ սեր, ո րոնք եր բեմն խիստ կապ ված չեն ար տադ րան քի հետ: 
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Մաշ վա ծությու նը ևս կար ևոր ծախ սա յին հոդ ված է, ո րը ներ կա-
յաց վում է ա մոր տի զա ցիոն մաս հա նում նե րի տես քով: Արդ յուն-
քում ստաց վող հա մա խառն ե կա մու տը ի րե նից ներ կա յաց նում է 
հա սույ թի, ինք նար ժե քի և ծախ սե րի տար բե րությու նը: Մինչ տո կո սի 
և հար կե րի վճա րու մը ե կամ տի դի տարկ ման անհ րա ժեշ տությու նը 
և կար ևո րությու նը հաս կա նա լու հա մար հա մե մա տենք եր կու 
տե սա կի բիզ նես, ո րոնք ու նեն ֆի նան սա վոր ման տար բեր աղբ յուր-
ներ: Են թադ րենք մի բիզ նե սը ֆի նան սա վոր վում է միայն բաժ նե-
տե րե րի դրա մա կան մի ջոց նե րի ներդր մամբ, իսկ մյու սը` պարտ քա-
յին մի ջոց նե րով: Ե թե փոր ձենք կար ծիք կազ մել ըն կե րություն նե րի 
գոր ծու նեության վե րա բեր յալ միայն զուտ շա հույ թի գու մա րա յին 
մե ծությամբ, ա պա կա րող է ստեղծ վել սխալ պատ կե րա ցում բիզ-
նե սի ընդ հա նուր վի ճա կի վե րա բեր յալ: Ի տար բե րություն ա ռա-
ջին ըն կե րության` երկ րորդ ը կե րությու նը իր հա մա խառն շա հույ թը 
նվա զեց նում է նաև պարտ քով վերց ված գու մա րի դի մաց վճար վող 
տո կո սա գու մա րի մե ծությամբ, ո րի արդ յուն քում նվա զում է նաև 
զուտ շա հույ թը: Բայց ի րա կա նում տո կո սա գու մար նե րի վճա րու մը 
որ ևէ կապ չու նի ըն կե րության վա ճառ քի կազ մա կերպ ման և  ընդ-
հա նուր բիզ նե սի կա ռա վար ման հետ: Այս խնդիրն ա ռա ջա նում է, 
քա նի որ զուտ շա հույ թի մեջ ար տա ցոլ ված են տո կո սա գու մա րը, 
բայց ոչ դի վի դենտ նե րը: Զուտ շա հույ թը այն գու մարն է, ո րը կա րող 
է վճար վել բաժ նե տե րե րին` դի վի դենտ նե րի տես քով կամ էլ վե րա-
ֆի նան սա վո րել բիզ նե սը: 

Շա տե րը կար ծում են, որ շա հույ թը դա այն փաս տա ցի առ կա 
գու մարն է, ո րը նրանք ո րո շա կի նվա զե ցում նե րից հե տո (հար կեր և  
այլն) և կա րող են կան խի կաց նել: Այլ խոս քով զուտ շա հույ թը կար-
ծես թե նույ նաց վում է կան խիկ փո ղի հետ: Ինչ պես նշվեց ֆի նան-
սա կան արդ յունք նե րի մա սին հաշ վետ վությու նը ֆի նան սա կան 
հիմ նա կան հաշ վետ վություն նե րից մեկն է: Այն սկսվում է վա ճառ-
քից գո յա ցած գու մա րով` հա սույ թով, նվա զեց վում է ինք նար ժե քով, 
ծախ սե րով և հար կե րով: Արդ յուն քում ստա նում ենք զուտ շա հույ թը: 
Հիմ նա կա նում կա րե լի է ակն կա լել, որ այն պետք է հա մընկ նի վերջ-
նա կան կան խիկ գու մա րի հետ, ո րը կա րող է հայտն վել բիզ նե սի 
տնօ րի նո ղի գրպա նում: Ժա մա նա կա կից աշ խար հում մե ծա մա սամբ 
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այդ պես չէ: Գո յություն ու նեն եր կու հիմ նա կան հաշ վա պա հա կան 
հոդ ված ներ, ո րոնք ա ռա ջաց նում են տար բե րություն զուտ շա հույ թի 
և կան խիկ փո ղի (դրա մա կան հոս քի) միջև.

1. Դե բի տո րա կան պարտք: Ժա մա նա կա կից գլո բալ շու կա նե րի 
և խիստ մրցակ ցության առ կա յության պա րա գա յում կազ մա կեր-
պություն նե րի մե ծա մաս նությու նը վա ճա ռում է ար տադ րան քը /
ապ րան քը/ ա պա ռիկ ձևով` ակն կա լե լով ապ րան քի դի մաց վճա րը 
ստա նալ ա պա գա յում: Չ նա յած այն փաս տին, որ դեռևս չի ստաց-
վել վա ճառ ված ապ րան քի դի մաց գու մա րը, հաշ վա պա հա կան հաշ-
վառ ման հա մա պա տաս խան ստան դարտ նե րը փաս տում են, որ երբ 
տե ղի է ու նե ցել ա պա ռիկ վա ճառք, ա պա ըն կե րությու նը փաս տա ցի 
ի րա կա նաց րել է բո լոր հնա րա վոր քայ լե րը գոր ծար քին վե րա բեր-
վող ե կա մու տը ստա նա լու հա մար, ուս տի այդ ե կա մու տը պետք է 
ճա նաչ վի և գ րանց վի հա մա պա տաս խան ֆի նան սա կան հաշ վետ-
վությու նում: Ի րա կա նում ըն կե րությու նը ու նե նում է ա վե լի քիչ փաս-
տա ցի կան խիկ գու մար, քան այն դեպ քում, ե թե ընդ հան րա պես 
չի րա կա նաց ներ այդ վա ճառ քը: Պատ ճառն այն է, որ չնա յած այն 
փաս տին, որ դեռևս չի ստաց վել վա ճառ քից փաս տա ցի գու մար, 
ըն կե րությու նը պար տա վոր է վճա րել աշ խա տա վարձ և կա տա րել 
այլ վճար ներ, ո րոնք անհ րա ժեշտ են բիզ նե սի ան խա փան գոր ծու-
նեությունն ա պա հո վե լու հա մար:  

2. Մաշ վա ծություն: Այս եր ևույթն ևս  իր հեր թին ազ դում է զուտ 
շա հույ թի ձևա վոր ման վրա: Են թադ րենք ըն կե րությու նը ձեռք է 
բե րել հիմ նա կան մի ջոց` հաս տոց,  վճա րե լով գնման պա հին 100000 
դրամ կան խիկ գու մար: Են թադ րենք հաս տո ցի օգ տա գործ ման 
ժամ կե տը 5 տա րի է: Պար զենք, թե ինչ պես է հաս տո ցի ար ժե քը 
ար տա ցոլ վում հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման հա մա կար գի մեջ: 
Պարզ է, որ հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման կա նոն նե րին ան ծա նոթ 
մար դը կնշի, որ ծախ սը պետք է ճա նաչ վի այլ ծախ սե րի (դրա մի 
ար տա հոս քի) հետ միա սին 100000 դրամ գու մար չա փով: Հաշ-
վա պա հա կան հաշ վառ ման հա մա պա տաս խան ստան դար տը 
պա հան ջում է, որ տնտե սա կան գոր ծու նեությու նը ճիշտ ար տա ցո-
լե լու հա մար, անհ րա ժեշտ է հաս տո ցի գնման ծախ սը հա մա պա-
տաս խա նեց նել այն ժա մա նա կա հատ վա ծի հետ, ո րի ըն թաց քում 
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հաս տո ցը օգ տա գործ վում է: Այդ իսկ պատ ճա ռով 100000 դրամ 
գու մա րը բա ժան վում է 5 տա րի ժա մա նա կա հատ վա ծի մեջ̀  հիմք 
ըն դու նե լով մաշ վա ծության հաշ վարկ ման տար բեր մո տե ցում նե րը: 
Ինչ պես նշվեց, այդ եր ևույ թը կոչ վում է մաշ վա ծություն, ո րը ֆի նան-
սա կան հաշ վետ վություն նե րի մեջ ար տա ցոլ վում է ա մոր տի զա ցիոն 
մաս հա նում նե րի մի ջո ցով: Են թադ րենք, 5 տար վա ըն թաց քում 
ա մոր տի զա ցիոն մաս հա նում նե րը կազ մում են տա րե կան 20000 
դրամ: Ս տաց վում է մի ի րա վի ճակ, երբ ըն կե րությու նը վճա րում է 
100000 դրամ գու մար, բայց ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի հաշ վետ-
վությու նում տա րե կան գրանց վում է 20000 դրամ մաշ վա ծություն` 
որ պես ծախս: Այ սինքն հաս տո ցը ձեռք բեր ման տա րում փաս տա ցի 
վճար վում է ա վե լի շատ, քան ար տա ցոլ վում է հաշ վետ վությու նում: 
Հա ջորդ չորս տա րի նե րին, չկա տա րե լով հաս տո ցի ձեռք բեր ման 
այլ ծախս, ըն կե րությու նը հաշ վետ վության մեջ ևս ն շում է տա րե-
կան ոչ կու տա կա յին 20000 դրամ մաշ վա ծության ծախս:

Ֆի նան սա կան  վի ճա կի   մա սին   հաշ վետ վություն   ( Հաշ վապա հա կան  
հաշ վեկ շիռ):  
Հաշ վա պա հա կան հաշ վեկ շի ռը բաղ կա ցած է եր կու մա սից, 

ո րոնք ի րար հա վա սար են, այն է` ակ տիվ ներ = պար տա վո րություն-
ներ + սե փա կան կա պի տալ: 

Մեր հե տա գա քննարկ վող օ րի նա կում հաշ վեկշ ռի եր կու մա սե-
րում նե րառ ված հա շիվ նե րը դա սա կար գենք ըստ ի րաց վե լիության 
նվազ ման: ն ման մո տե ցու մը հիմ նա կա նում կի րառ վում է ֆի նան-
սա կան հատ վա ծի կազ մա կեր պություն նե րում: Ակ տիվ նե րից դրա-
մա կան մի ջոց ներ տո ղը (կան խիկ) ար տա ցո լում է դրա մա կան 
մի ջոց նե րի գու մա րա յին մե ծությու նը բան կա յին հաշ վում և դ րա-
մարկ ղում: Դե բի տո րա կան պարտ քե րը նե րա ռում են ապ րան քի 
վա ճառ քից ա պա գա յում ստաց վե լիք ե կա մուտ նե րը: Երբ դե բի-
տո րա կան պարտ քը ճա նաչ վում է ան հու սա լի, ա պա այն դուրս է 
գրվում: Եր բեմն ֆի նան սա կան տնօ րեն նե րը, չցան կա նա լով նվա-
զեց նել ե կա մու տը, հնա րա վո րինս հե տաձ գում են դե բի տո րա կան 
պարտ քի դուրսգ րու մը: Դա մի կող մից ա ռա ջաց նում է ար հես տա-
կա նո րեն մե ծաց ված դե բի տո րա կան պարտք, բայց մյուս կող մից 
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պարտ քի դուրս գրու մը են թադ րում է կան խի կի հե տաձ գում կամ 
հրա ժա րում, ինչ պես նաև ակ տի վի նվա զու մը չի կա րող նպաս տել 
կազ մա կեր պության գրավ չության ա վե լաց մա նը: Ապ րան քան յու-
թա կան պա շար նե րը բիզ նե սի բնա կա նոն պայ ման նե րում վա ճառ քի 
հա մար նա խա տես ված ար տադ րանքն է: Ապ րան քան յու թա կան 
պա շար նե րը կազմ ված են ե րեք բա ղադ րիչ նե րից` հումք, ա նա վարտ 
և պատ րաս տի ար տադ րանք: Ե թե ապ րան քան յու թա կան պա շար-
նե րը վնաս վել կամ բա ցա կա յում են, ա պա դրանք պետք է դուրս 
գրվեն, որն իր հեր թին բե րում է ե կամ տի նվա զեց մա նը: Եր բեմն 
մե նե ջեր նե րը չցան կա նա լով նվա զեց նել ե կա մու տը, հե տաձ գում են 
նաև պա շար նե րի դուրսգ րու մը, որն ա ռա ջաց նում է ար հես տա կա-
նո րեն մե ծաց ված ապ րան քան յու թա կան պա շար ներ: Վե րը նշված 
ե րեք ակ տիվ ներն էլ նե րառ վում են ըն թա ցիկ ակ տիվ նե րի մեջ: 
«Ըն թա ցիկ» տեր մի նը այս դեպ քում նշա նա կում է, որ բիզ նե սի բնա-
կա նոն գոր ծու նեության դեպ քում դրանք մեկ տար վա կամ մեկ գոր-
ծառ նա կան ցիկ լի ըն թաց քում կա րող են վե րած վել կան խիկ դրա-
մա կան մի ջոց նե րի:

Ոչ ըն թա ցիկ ակ տիվ նե րից հիմ նա կան մի ջոց նե րը ի րեն ցից 
ներ կա յաց նում են եր կա րա ժամ կետ տնօ րին ման և  օգ տա գործ ման 
ակ տիվ ներ: Հիմ նա կան մի ջոց նե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում մաշ-
վում են և  են թա կա են ա մոր տի զա ցիոն մաս հա նում նե րով ար ժե քի 
նվա զեց ման: Մաշ վա ծության հաշ վարկ ման ե ղա նակ նե րը տար-
բեր են, ո րոն ցից կա րե լի է ա ռանձ նա ցա նել գծա յի նը և  ա րա գաց-
վա ծը: Տա րե կան հա վա սա րա չափ գու մա րով ակ տի վի գու մա րի 
նվա զեց ման դեպ քում մաշ վա ծության հաշ վարկ ման ե ղա նա կը 
կոչ վում է գծա յին, իսկ ա րա գաց ված ե ղա նա կով ակ տի վի մաշ վա-
ծության հաշ վարկ ի րա կա նաց նե լիս ակ տի վի ար ժե քը նվա զեց վում 
է ոչ հա վա սա րա չափ` սկզբնա կան ժա մա նա կաշր ջա նում ա վե լի մեծ 
չա փով, այ նու հետև ա վե լի փոքր: Մաշ վա ծության գու մա րը ար տա-
ցոլ վում է ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի մա սին հաշ վետ վությու նում 
և  ազ դում է ակ տի վի ար ժե քի վրա: Մաշ վա ծությու նը ար տա ցոլ վում 
է նաև հաշ վա պա հա կան հաշ վեկշ ռում, ո րի կու տա կա յին ար ժե քը 
օգ նում է ճշտել ակ տի վի մնա ցոր դա յին ար ժե քը: Օ րի նակ` են թադ-
րենք ըն կե րությու նը ձեռք է բե րում մե քե նա 100000 դրամ ար ժե քով, 
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ո րը են թա կա է տա րե կան գծա յին ե ղա նա կով մաշ վա ծության 25000 
դրամ գու մա րով: 

Աղ յու սակ 2. Հիմ նա կան մի ջո ցի հաշ վառ ման օ րի նակ

 Տա րի  Մաշ վա ծություն  Հաշ վեկ շիռ

1 25000
սկզբնա կան ար ժեք  100000
կուտ. մաշվ.              25000
զուտ/մնա ցորդ         75000

2 25000
Սկզբ նա կան ար ժեք  100000
կուտ. մաշվ.               50000
զուտ/մնա ցորդ          50000 

3 25000
Սկզբ նա կան ար ժեք   100000
կուտ. մաշվ.               75000
զուտ/մնա ցորդ           25000

4 25000
Սկզբ նա կան ար ժեք   100000
կուտ. մաշվ.               100000
զուտ/մնա ցորդ           0

Ընդ հա նուր մաշ վա ծության գու մա րը չի կա րող գե րա զան ցել 
ակ տի վի ար ժե քը: Են թադ րենք մե քե նան 2 տա րուց վա ճառ վում է 
60000 դրամ գու մա րով: Բայց ըստ հաշ վա պա հա կան հաշ վեկշ ռի 
մե քե նա յի հաշ վեկշ ռա յին զուտ ար ժե քը 50000 դրամ գու մար 
է: Տվ յալ դեպ քում կու նե նաք 10000 դրամ ե կա մուտ, ո րը չի կազ-
մի գոր ծառ նա կան ե կամ տի մաս, քա նի որ մե քե նա յի վա ճառ քը 
ըն կե րության հիմ նա կան գոր ծու նեությու նը չէ: Մաշ վա ծության 
հաշ վարկ ման ա րա գաց ված մե թոդն ու նի և  ա ռա վե լություն ներ, և 
թե րություն ներ: Այն ուղղ ված է սկզբնա կան ժա մա նա կաշր ջա նում 
բիզ նե սի հար կա յին բե ռի թեթ ևաց մա նը: Ա րա գաց ված մաշ վա-
ծության կի րառ ման դեպ քում փոք րա նում է հարկ ման են թա կա 
գու մա րը, բայց միև նույն ժա մա նակ, կար ճա ժամ կետ հատ վա ծում 
ըն կե րությու նը դառ նում է ներդ րող նե րի հա մար ոչ գրա վիչ: Ըն թա-
ցիկ և  ոչ ըն թա ցիկ ակ տիվ նե րի գու մար ման արդ յուն քում ստա նում 
ենք ըն դա մե նն ակ տիվ ներ հոդ վա ծը: 

Պար տա վո րություն նե րն ի րենց հեր թին տա րան ջատ վում են` 
ըն թա ցիկ և  ոչ ըն թա ցի կի: Ըն թա ցիկ պար տա վո րություն նե րից 
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կրե դի տո րա կան պարտ քը ա ռա ջա նում է այն ժա մա նակ, երբ ըն կե-
րությու նը ձեռք է բե րում որ ևէ ապ րանք հե տաձգ ված վճա րով: Երբ 
հե տաձգ ված վճա րով վա ճառք է ի րա կա նաց վել, ա պա գնոր դը 
գոր ծար քի գու մա րը նշում է կրե դի տո րա կան պարտք տո ղում, իսկ 
վա ճա ռո ղը` դե բի տո րա կան պարտք տո ղում: Ըն թա ցիկ պար տա-
վո րություն նե րը ի րենց մեջ նե րա ռում են նաև վճար վե լիք աշ խա-
տա վար ձե րը և  այլ գու մար նե րը: Ըն թա ցիկ են կոչ վում այն պար տա-
վո րություն նե րը, ո րոնք սո վո րա բար պետք է մար վեն մեկ տար վա 
ըն թաց քում: Ըն թա ցիկ պար տա վո րություն նե րը նե րա ռում են նաև 
կար ճա ժամ կետ վար կե րը, փո խա ռություն նե րը, ըն թա ցիկ կան-
խավ ճար նե րը և  այլ կար ճա ժամ կետ պար տա վո րություն նե րը: Ոչ 
ըն թա ցիկ պար տա վո րությու նե րը ի րենց մեջ նե րա ռում են եր կա րա-
ժամ կետ բան կա յին վար կե րը և փո խա ռություն նե րը, հե տաձգ ված 
հար կա յին պար տա վո րություն ներ և  այլ եր կա րա ժամ կետ պար տա-
վո րություն ներ: Ըն թա ցիկ ակ տիվ նե րը սո վո րա բար կոչ վում են նաև 
հա մա խառն շրջա նա ռու կա պի տալ, իսկ ըն թա ցիկ ակ տիվ նե րի և  
ըն թա ցիկ պար տա վո րություն նե րի տար բե րությու նը կոչ վում է զուտ 
շրջա նա ռու կա պի տալ.

զուտ շրջա նա ռու կա պի տալ = ըն թա ցիկ ակ տիվ ներ –  ըն թա ցիկ 
պար տա վո րություն ներ:

Ինչ պես նշվել է եր կա րա ժամ կետ պարտ քը, ի րե նից ներ կա յաց-
նում է ոչ ըն թա ցիկ պար տա վո րություն: Այն կա րող է բաղ կա ցած 
լի նել պար տա տոմ սե րից և  եր կա րա ժամ կետ վար կե րից: Կազ մա-
կեր պություն նե րը կա րիք ու նեն հա մա պա տաս խան ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րի` սահ մա նա փա կե լու այն ժա մա նա կա յին ան հա մա պա-
տաս խա նությու նը, որն առ կա է ապ րանք նե րի ար տադ րության 
հա մար ծախ սե րի ի րա կա նաց ման և  ի րենց հա ճա խորդ նե րից 
դրա մա կան մի ջոց նե րի ստաց ման միջև: Բա ցի այդ դրա մա կան 
մի ջոց ներն անհ րա ժեշտ են նաև հիմ նա կան մի ջոց նե րի ձեռք բեր-
ման հա մար: Ըն կե րության ֆի նան սա կան հիմ նա կան աղբ յու րը 
տար վա վերջ հան դի սա նում է կու տակ ված շա հույ թը, ո րը կա րող 
է օգ տա գործ վել ինչ պես շրջա նա ռու կա պի տա լի, այն պես էլ̀  հիմ-
նա կան մի ջոց նե րի ֆի նան սա վոր ման նպա տա կով: Այն մշտա պես 
գտնվում է ըն կե րության տնօ րին ման տակ: Այ դու հան դերձ այն ոչ 
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միշտ է բա վա րար լի նում ըն կե րության ֆի նան սա կան բո լոր կա րիք-
նե րը հո գա լու հա մար, հատ կա պես` նո րաս տեղծ ըն կե րության, ո րը 
դեռևս չի հասց րել շա հույթ կու տա կել:

Ֆինանսավորման 
աղբյուրներ

Սեփական կապիտալ Պարտքային միջոցներ ներգրավված այլ 
միջոցներ

Կուտակված շահույթ, 
բաժնետոմսեր

Վարկ, պարտատոմսեր, 
այլ փոխառություններ

նպատակային 
շնորհներ

Գծապատկեր 2. Կազմակերպության ֆինանսավորման աղբյուրները

Ի րա կա նում կազ մա կեր պություն նե րի ֆի նան սա վոր ման աղբ-
յու նե րի ցան կը շա րու նա կա բար լրաց վում է, որն էլ ստեղ ծում է 
ֆի նան սա վոր ման ընտ րության լայն հնա րա վո րություն: Ֆի նան-
սա կան լևե րե ջը ի րե նից ներ կա յաց նում է պարտ քի և կա պի տա լի 
հա րա բե րակ ցություն: Այն բիզ նե սը, որը մա սամբ ֆի նան սա վոր ված 
է պարտ քա յին մի ջոց նե րով կոչ վում է լևե րե ջա յին, կամ ա սում են, որ 
այդ ըն կե րությու նը դի մել է լևե րե ջի՝ ֆի նան սա կան լծա կի: Օ րի նակ` 
են թադ րենք բիզ նե սը սկսե լու հա մար ներդր վել է 100000 դրամ գու-
մար և  ակն կալ վում է ստա նալ շա հույթ 15000 դրամ ա ռա ջին տա րում: 
նախ են թադ րենք, թե ամ բողջ գու մա րը ներդ րել է ձեռ նար կա տե րը: 
Ակն հայտ է, որ ներդր ված կա պի տա լի ե կամ տա բե րությու նը կկազ մի 
15% ((15000/100000)*100%): Այժմ են թադ րենք, թե ձեռ նար կա տի-
րոջ գու մա րի կե սը վար կա յին մի ջոց ներ են, ո րի տա րե կան տո կո-
սադ րույ քը կազ մում է 10%: Այս դեպ քում շա հույ թը կնվա զի մինչև 
10000 դրամ, քա նի որ 5000 դրա մը կվճար վի որ պես տո կո սա յին 
գու մար վար կի դի մաց (50000x10%): Բայց այս դեպ քում ձեռ նար-
կա տի րոջ սե փա կան մի ջոց նե րի ներդ րու մը 50000 դրամ գու մար է, 
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ո րի ե կամ տա բե րությու նը կկազ մի 20% ((10000/50000)*100%): 
Ըստ էության պարտ քա յին գու մա րը մե ծաց րեց սե փա կա նա տի րոջ 
ներդր ված կա պի տա լի ե կամ տա բե րությու նը: 

Աղ յու սակ 3. Սե փա կան կա պի տա լի ե կամ տա բե րության հաշ վարկ

 Միայն սե փա կան մի ջոց նե րի 
ներդր ման դեպ քում

Լ ևե րե ջաց ված բիզ
նե սի դեպ քում

Եկամուտներ 15000 15000

Տոկոս - (5000)

Զուտ եկամուտ 15000 10000

Պարտք - 50000

Կապիտալ 100000 50000

Ընդամենը 100000 100000

Եկամտաբերություն 15% 20%

Ընդ հա նուր առ մամբ, օգ տա գոր ծե լով պարտ քա յին մի ջոց նե րը, 
բիզ նե սը կա րող է ա պա հո վել սե փա կա նա տի րոջ ներդ րած գու մա րի 
ա վե լի բարձր ե կամ տա բե րություն, ե թե ընդ հա նուր ներդր ված գու-
մա րի ե կամ տա բե րությու նը գե րա զան ցում է պարտ քի դի մաց վճար-
վե լիք տո կոս նե րին: Կազ մա կեր պության սե փա կան կա պի տա լը 
ներ կա յաց նում է սե փա կա նա տե րե րի կող մից ներդր ված մի ջոց-
նե րը: Այդ ներդ րում նե րը լի նում են եր կու ձևի` ուղ ղա կի ներդ րում-
նե րի և չ բաշխ ված շա հույ թի տես քով: Ուղ ղա կի ներդ րու մը տե ղի 
ու նե նում այն դեպ քում, երբ վա ճառ վում են բաժ նե տոմ սեր կամ էլ 
ձեռ նար կա տե րը ներդ րում է կա տա րում «իր գրպա նից»: Չ բաշխ ված 
շա հույ թը այն մասն է, որն ուղղ վում է ըն կե րության գոր ծու նեության 
վե րա ֆի նան սա վոր մա նը: 

Օ րի նակ` են թադ րենք ըն կե րությու նը սկսում է գոր ծու նեությու նը 
200 բաժ նե տոմ սե րով, ո րի ան վա նա կան ար ժեքն է 2000 դրամ 
է, իսկ շու կա յա կա նը` 8000 դրամ: Տա րե կան շա հույ թը կազ մում է 
700000 դրամ, ո րից 150000 դրա մը վճար վում է որ պես դի վի դենտ: 
Կա պի տա լի հա շի վը կու նե նա հետև յա լը տես քը`
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Աղ յու սակ 4. Կա պի տա լի հա շի վը

 Բաժ նե տոմս (2000 x 200) 400000

 Հա վե լավ ճար (6000 X 200) 1200000

Չ բաշխ ված շա հույթ (700 000 – 150 000) 550000

Ըն դա մե նը կա պի տալ  2150000

Կար ևոր է հաս կա նալ զուտ շա հույ թի և չ բաշխ ված շա հույ թի 
կա պը ֆի նան սա կան հաշ վետ վությու նում: Զուտ շա հույ թը դառ նում 
է կա պի տա լի մի մաս հաշ վա պա հա կան ժա մա նա կաշր ջա նի վեր-
ջում, ե թե այն չի բաշխ վում բաժ նե տե րե րին: Դա նշա նա կում է, որ 
ե թե ըն թաց քում չեն կա տար վել նոր ներդ րում ներ և  ո չինչ չի վճար-
վել ներդ րող նե րին, ա պա

սկզբնա կան կա պի տալ + զուտ շա հույթ = վերջ նա կան կա պի տալ

Ե թե ներդ րող նե րին վճար վել են դի վի դենտ ներ, ա պա
սկզբնա կան կա պի տալ + զուտ շա հույթ - դի վի դենտ ներ = վերջ-

նա կան կա պի տալ
Ե թե կա տար վել է նաև կա պի տա լի նոր ներդ րում լրա ցու ցիչ 

բաժ նե տոմ սե րի վա ճառ քով, ա պա

սկզբնա կան կա պի տալ + զուտ շա հույթ  դի վի դենտ ներ + բաժ նե տոմ սի 
վա ճառ քից ստաց ված ե կա մուտ = վերջ նա կան կա պի տալ

Ըն դա մե նը պար տա վո րություն նե րի և սե փա կան կա պի տա լի 
գու մա րը պետք է միշտ հա վա սար լի նի ըն դա մե նը ակ տիվ նե րին: 

Դ րա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի մա սին հաշ վետ վություն:
ն շել ենք, որ ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի մա սին հաշ վետ-

վությու նում ստաց ված զուտ շա հույ թը ի րա կա նում կա րող է հա վա-
սար չլի նել տվ յալ պա հի ըն կե րության դրա մա կան մի ջոց նե րին: 
Զուտ շա հույ թը իր մեջ պա րու նա կում է նաև ա մոր տի զա ցիոն 
հատ կա ցում նե րի և դե բի տո րա կան պարտ քի գու մա րը: Բիզ նե սի 
հա մար խիստ անհ րա ժեշտ է կան խիկ դրա մա կան հոս քը ա մե նօր յա 
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գոր ծու նեությունն ա պա հո վե լու հա մար: Այդ իսկ պատ ճա ռով անհ րա-
ժեշտ է նաև ու նե նալ հաշ վետ վություն, ո րը կտրա մադ րի տե ղե կատ-
վություն դրա մա կան հոս քե րի շար ժի մա սին: ն ման փաս տա թուղթ 
է հա մար վում դրա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի մա սին հաշ վետ-
վությու նը: Այն ցույց է տա լիս դրա մա կան ներ հոս քե րը և  ար տա հոս-
քե րը: Եվս մեկ ան գամ վեր հի շենք, որ հաշ վեկ շի ռը և ֆի նան սա կան 
արդ յունք նե րի մա սին հաշ վետ վություն նե րը կազմ վում են հաշ վա պա-
հա կան գրան ցա մատ յա նից, իսկ դրա մա կան հոս քե րի մա սին հաշ-
վետ վությու նը կազմ վում է այդ եր կու ֆի նան սա կան հաշ վետ վություն-
նե րից: Դ րա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի մա սին հաշ վետ վության 
կար ևո րությու նը հաս կա նա լու հա մար նախ ցույց տանք դրա մա կան 
հոս քե րի հաշ վետ վությու նը կազ մե լու հիմ նա կան սկզբունք նե րը: 

Դի տար կենք հետև յալ օ րի նա կը. են թադ րենք տար վա սկզբին 
Ան նան ու ներ մե քե նա, ո րի ար ժեքն էր 20000 եվ րո և  այդ մե քե նա յին 
վե րա բեր վող չմար ված վարկ 14000 եվ րո: Միև նույն ժա մա նակ բան-
կա յին հաշ վում նա ու նի 6000 եվ րո: Տար վա ըն թաց քում նա ստա նում 
է հար կե րը վճա րե լուց հե տո 60000 եվ րո և ծախ սում է 62000 եվ րո: 
Ծախ սե րը կրճա տե լու մի տու մով, նա վա ճա ռում է իր մե քե նան և գ նում 
ա վե լի փոքր, «է կո նոմ» դա սի մե քե նա` վճա րե լով կան խիկ (ա ռանց 
վար կի) 9000 եվ րո: Մե քե նան վա ճա ռե լուց հե տո նա մա րում է վար կը: 
Տար վա վեր ջում նրա բան կա յին հաշ վին մնում է 1000 եվ րո: 

Դի տար կենք Ան նա յի դրա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի շար ժը.

Աղ յու սակ 5. Դ րա մա կան մի ջոց նե րի հոս քի շարժ

 Կան խիկ ե կա մուտ 60000
 Կան խիկ ծախ սեր (62000)
 Զուտ կան խիկ ե կա մուտ (2000)
 Կան խիկ մե քե նա յի վա ճառ քից 20000
 Կան խիկ մե քե նա յի գնման հա մար (9000)
 Զուտ կան խիկ մե քե նա յի գնում/վա ճառք 11000
 Կան խիկ վար կի մար ման հա մար (14000)
 Զուտ ներ հոսք/ար տա հոսք (5000)
Սկզբ նա կան հաշ վեկ շիռ 6000
 Զուտ դրա մա կան հոսք (5000)
 Վերջ նա կան հաշ վեկ շիռ 1000
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Դ րա մա կան մի ջոց նե րի հոս քի շար ժի կա նոն նե րը:
Սույն կա նոն նե րը օգ տա գործ վում են ֆի նան սա կան հաշ-

վետ վություն նե րը կազ մե լիս: Դ րանց հիմ քում ըն կած է հետև յալ 
սկզբուն քը. հաշ վեկշ ռի հա շիվ նե րի փո փո խություն նե րը ազ դում են 
կան խի կի ար տա հոս քի` որ պես օգ տա գոր ծում և ներ հոս քի` որ պես 
աղբ յու րի վրա հետև յալ ձևով.

Ակ տի վի ա վե լա ցում = Օգ տա գոր ծում
Ակ տի վի նվա զե ցում = Աղբ յուր

Պար տա վո րության ա վե լա ցում = Աղբ յուր
Պար տա վո րության նվա զե ցում = Օգ տա գոր ծում

Բիզ նե սի դրա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի մա սին հաշ վետ-
վությու նը ար տա ցո լում է դրա մա կան հոս քե րը ե րեք տի պի գոր ծու-
նեությու նից. գոր ծառ նա կան, ներդ րու մա յին և ֆի նան սա կան:

Գոր ծառ նա կա նը վե րա բե րում է բիզ նե սի ա մե նօր յա 
գոր ծու նեությա նը:

ներդ րու մա յին գոր ծու նեությու նը ի հայտ է գա լիս ներդ րու մա-
յին կամ հիմ նա կան մի ջոց նե րի այն գոր ծարք նե րի դեպ քում, ո րոնք 
ան մի ջա կան կապ ու նեն բիզ նե սի հետ: 

Ֆի նան սա կան գոր ծու նեությու նը ի հայտ է գա լիս, երբ ըն կե-
րությու նը ստա նում կամ վե րա դարձ նում է վարկ, վա ճա ռում բաժ նե-
տոմ սեր կամ վճա րում դի վի դենտ ներ: Այդ գոր ծու նեությու նը կապ 
ու նի փո ղի ստեղծ ման և պար տա վո րություն նե րի մար ման հետ:

Բիզ նես ի րա կա նաց նե լիս դրա մա կան մի ջոց ներն օգ տա գործ-
վում են ապ րան քան յու թա կան պա շար ներ և  աշ խա տուժ ձեռք 
բե րե լու հա մար: Այ նու հետև վա ճա ռե լով ստաց ված ար տադ րան քը 
ստանց վում են հա մա պա տաս խան դրա մա կան մի ջոց ներ: Դ րա մա-
կան մի ջոց նե րի մի մա սը դուրս են գա լիս շրջապ տույ տից ակ տիվ-
նե րի հա մալր ման, հար կե րի և դի վի դենտ նե րի վճար ման հա մար:

Այժմ փոր ձենք կազ մել դրա մա կան հոս քե րի մա սին փորձ նա-
կան հաշ վետ վություն, որն հե տա գա յում կօգ տա գոր ծենք ֆի նան-
սա կան վեր լու ծություն ի րա կա նաց նե լիս:

«Ալ ֆա» կազ մա կեր պության դրա մա կան հոս քե րի հաշ վետ-
վությու նը կազ մե լու հա մար օգ տա գոր ծենք ըն կե րության հաշ վեկ շի ռը 
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և ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի մա սին հաշ վետ վությու նը: Հաշ վեկ-
շի ռը ներ կա յաց ված է ըստ հաշ վեկշ ռա յին տո ղե րի ի րաց  վելիության 
նվազ ման: Ի լրումն հաշ վետ վություն նե րի տե ղե կատ  վության են թադ-
րենք, որ տար վա ըն թաց քում կազ մա կեր պու թյու նը վա ճա ռել է բաժ-
նե տոմ սեր 800 եվ րո ար ժե քով և տար վա վեր  ջում վճա րել է 500 եվ րո 
շահութաբաժին:

Աղ յու սակ 6. «Ալ ֆա» կազ մա կեր պության ֆի նան սա կան 
հաշ վետ վություն նե րը

 Հաշ վա պա հա կան հաշ վեկ շիռ  Ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի 
մա սին հաշ վետ վություն

Առ 31.12.X2 01.01.X2 – 31.12.X2
Ակ տիվ ներ  Հա սույթ 10000

31.12.X1 31.12.X2 Ինք նար ժեք 6000

Դ րա մա կան մի ջոց ներ 1000 1400  Հա մա խառն շա հույթ 4000
 Դե բի տո րա կան պարտք 3000 2900
Ապ րան քան յու թա կան 
պա շար ներ 2000 3200  Ծախ սեր 1600

Ըն թա ցիկ ակ տիվ ներ 6000 7500  Մաշ վա ծություն 500

 Հիմ նա կան մի ջոց ներ  Մինչ տո կոս նե րը և 
հար կե րը շա հույթ 1900

Սկզբ նա կան ար ժեք 4000 6000  Տո կոս ներ 400
 Կուտ. մաշ վա ծություն (1000) (1500)  Հար կեր 500
 Զուտ/մնա ցոր դա յին 3000 4500  Զուտ շա հույթ 1000
Ըն դա մե նը ակ տիվ ներ 9000 12000

 Պար տա վո րություն ներ

Կ րե դի տո րա կան պարտք 1500 2100
Այլ ըն թա ցիկ 
պար տա վո րությու ներ 500 400

Ըն թա ցիկ 
պար տա վո րություն ներ 2000 2500

Եր կա րա ժամ կետ 
պարտք 5000 6200

 Սե փա կան կա պի տալ 2000 3300
Ըն դա մե նը պար տա վո
րություն ներ և սե փա կան 
կա պի տալ

9000 12000
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Գոր ծառ նա կան գոր ծու նեության հիմ նա կան նպա տա կը զուտ 
շա հույ թի ստեղ ծումն է: Բայց ևայն պես զուտ շա հույ թը նե րա ռում է 
այն պի սի բա ղադ րիչ, ո րը չի ար տա ցո լում կան խիկ դրա մա կան հոս-
քե րը տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում: Ուս տի, բա ցա ռե լով այդ հոդ-
վա ծը, կստա նանք գոր ծառ նա կան շա հույ թը:

Ալ ֆա ըն կե րության դեպ քում կստա նանք.
Հա շիվ   Աղբ յուր/(Օգ տա գոր ծում)
Զուտ շա հույթ  1000
Մաշ վա ծություն  500
Գոր ծառն. շա հույթ  1500

Հա ջորդ քայ լին պարզ է դառ նում, որ գոր ծառ նա կան գոր ծու-
նեության դրա մա կան հոս քե րը ար տա ցոլ ված են հաշ վեկշ ռում: 
Ու սում նա սի րե լով հաշ վեկ շի ռը տես նում նք, որ դե բի տո րա կան 
պարտ քե րը նվա զել են 3000 եվ րոից 2900 եվ րո` ստեղ ծե լով 100 
եվ րո կան խի կի աղբ յուր` հա մա ձայն դրա մա կան հոս քե րի շար ժի 
կա նո նի: ն մա նա պես մե ծաց նե լով ապ րան քան յու թա կան պա շար-
նե րը 2000-ից 3200 եվ րո, ստա նում ենք 1200 եվ րո դրա մա կան 
մի ջո ցի օգ տա գոր ծում` հա մա ձայն կա նո նի: 

ն մա նա պես դի տար կե լով հաշ վեկշ ռի պար տա վո րության մա սը` 
կստա նանք.

Հա շիվ    Աղբ յուր/(Օգ տա գոր ծում)
Դե բի տոր ներ   100
Ապր.նյութ. պաշ.   (1200)
Կ րե դի տոր ներ   600
Այլ ընթ. պարտ.   (100)
Ըն թա ցիկ հա շիվ. զուտ փո փոխ. (600)

Ըն թա ցիկ հա շիվ նե րի և գոր ծառ նա կան շա հույ թի գու մա րը 
ի րե նից ներ կա յաց նում է գոր ծառ նա կան գոր ծու նեությու նից ստաց-
ված դրա մա կան մի ջոց նե րը: 

Հա շիվ    Աղբ յուր/(Օգ տա գոր ծում)
Զուտ ե կա մուտ    1000
Մաշ վա ծություն   500
Ըն թա ցիկ հա շիվ. զուտ փո փոխ.  (600)
Դ րամ. մի ջոց ներ գոր ծառն. գոր ծու նեութ-ից 900
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ներդ րու մա յին գոր ծու նեությու նից ստաց ված դրա մա կան 
մի ջոց նե րը մեր օ րի նա կում շատ պարզ են: Դա հիմ նա կան մի ջոց-
նե րի 2000 դրա մա կան միա վո րի ա վե լա ցումն է, որն իր հեր թին 
դրա մա կան մի ջո ցի օգ տա գոր ծում է: Պետք է ու շադ րություն դարձ-
նել այն փաս տին, որ անհ րա ժեշտ է օգ տա գոր ծել հիմ նա կան մի ջոց-
նե րի ար ժե քը ա ռանց ա մոր տի զա ցիոն մաս հա նում նե րի: Մաշ վա-
ծության գու մա րը ար դեն իսկ օգ տա գործ վել է գոր ծառ նա կան գոր-
ծու նեության դրա մա կան հոս քե րը դի տար կե լիս:

Հա շիվ   Աղբ յուր/(Օգ տա գոր ծում)
Հիմ նա կան մի ջոց ներ  (2000)

Մեր օ րի նա կում ու նենք ե րեք տի պի ֆի նան սա կան գոր ծու-
նեություն: Ա ռա ջի նը եր կա րա ժամ կետ պարտ քի ա վե լա ցումն է, ո րը 
հան դի սա նում է դրա մա կան մի ջո ցի աղբ յուր: Երկ րոր դը բաժ նե տոմ-
սե րի վա ճառքն է, իսկ եր րոր դը̀   դի վի դենտ նե րի վճա րու մը: Բաժ-
նե  տոմ սե րի վա ճառ քը նպաս տում է կա պի տա լի ա վե լաց մա նը, ո րը 
հա մա ձայն դրա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի շար ժի կա նո նի հան-
դի սա նում է դրա մա կան մի ջոց նե րի աղբ յուր, ուս տի նաև «պար տա-
վո րության» ա վե լա ցում, իսկ դի վի դենտ նե րի վճա րու մը դրա մա կան 
մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծում է, ո րը նվա զեց նում է «պար տա վո րությու նը»:

Հա շիվ   Աղբ յուր/(Օգ տա գոր ծում)
Եր կար. Պարտք   1200
Բաժն. վա ճառք   800
Դի վի դենտ ներ   (500)
Կան խիկ ֆի նանս. գործ.-ից  1500

Կա պի տա լի փո փո խության ա ռանձ նա կի դի տարկ ման անհ րա-
ժեշ տություն չկա, քա նի որ դրա բա ղադ րիչ նե րը մենք ար դեն իսկ 
նե րա ռել ենք գոր ծառ նա կան և ֆի նան սա վոր ման գոր ծու նեության 
դրա մա կան հոս քե րի վեր լու ծության մեջ: Բայց ևայ պես ցույց տանք 
այն` հա մոզ վե լու հա մար, որ դի տար կում նե րը ճիշտ են.

Հա շիվ   Աղբ յուր/(Օգ տա գոր ծում)
Զուտ շա հույթ          1000
Բաժն. վա ճառք   800
Դի վի դենտ   (500)
Կա պի տա լի փո փո խութ.  1300$
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Կա պի տա լի փո փո խության ար ժե քը հա մա պա տաս խա նում է 
«Ալ ֆա» կազ մա կեր պության հաշ վեկշ ռում նշված ար ժե քին: 

Միև նույն ժա մա նակ նշենք նաև, որ մենք չդի տար կե ցինք նաև 
հաշ վեկշ ռի դրա մա կան մի ջոց ներ հոդ վա ծը, քա նի որ ներ կա յաց-
ված ե րեք գոր ծու նեության ար ժեք նե րի գու մա րը պետք է հա վա սար 
լի նի նշված դրա մա կան մի ջոց նե րին:

Սկզբ նա կան դրամ. մի ջոց  1000
Դ րա մա կան զուտ հոսք  400
Վերջ նա կան դրամ. մի ջոց  1400

«Ալ ֆա» կազ մա կեր պության դրա մա կան հոս քե րի մա սին հաշ-
վետ վությու նը ու նի հետև յալ տես քը.

Աղ յու սակ 7. «Ալ ֆա» կազ մա կեր պության դրա մա կան հոս քե րի  
մա սին հաշ վետ վությու նը

Դ րա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի մա սին հաշ վետ վություն
 Ժա մա նա կաշր ջա նը` 01.01.X2 – 31.12.X2
Դ րա մա կան մի ջոց ներ գոր ծառ նա կան գոր ծու նեությու նից
 Զուտ շա հույթ 1000
 Մաշ վա ծություն 500
Ըն թա ցիկ հա շիվ նե րի զուտ փո փո խություն (600)
Դ րամ. մի ջոց ներ գոր ծառ նա կան գոր ծու նեությու նից 900
Դ րա մա կան մի ջոց ներ ներդ րու մա յին գոր ծու նեությու նից
 Հիմ նա կան մի ջոց նե րի ձեռք բե րում (2000)
Դ րա մա կան մի ջոց ներ ֆի նան սա վոր ման գոր ծու նեությու նից
Եր կա րա ժամ կետ պարտ քի աճ 1200
 Բաժ նե տոմ սե րի վա ճառք 800
Վ ճար ված դի վի դենտ ներ (500)
Դ րա մա կան մի ջոց ներ ֆի նան սա վոր ման գոր ծու նեությու նից 1500
 Զուտ դրա մա կան մի ջոց նե րի շարժ 400

Դ րա մա կան մի ջոց. սկզբնա կան հաշ վեկ շիռ 1000
 Զուտ դրա մա կան մի ջոց նե րի շարժ 400
Դ րա մա կան մի ջոց. վերջ նա կան հաշ վեկ շիռ 1400
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ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո րո՞նք են կազ մա կեր պության ֆի նան սա կան հաշ վետ-
վություն նե րը: 

2. Ինչ պե՞ս են կազմ վում կազ մա կեր պության ֆի նան սա կան 
հաշ վետ վություն նե րը:

3. Ի՞նչ կա ռուց վածք ու բո վան դա կություն ու նի կազ մա կեր-
պության հա մա պար փակ ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի 
մա սին հաշ վետ վությու նը:

4. Ֆի նան սա կան հաշ վառ ման ո՞ր հոդ ված ներն են ստեղ ծում 
տար բե րություն կազ մա կեր պության զուտ շա հույ թի և դ րա-
մա կան մի ջոց նե րի միջև:

5. Ի՞նչ կա ռուց վածք ու բո վան դա կություն ու նի կազ մա կեր-
պության ֆի նան սա կան վի ճա կի մա սին հաշ վետ վությու նը:

6. Ո՞րն է կազ մա կեր պության հաշ վեկշ ռի կազմ ման հիմ նա-
կան կա նո նը:

7.  Ի՞նչ կա ռուց վածք ու բո վան դա կություն ու նի կազ մա կեր-
պության դրա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի մա սին հաշ վետ-
վությու նը:

8.  Ո րո՞նք են դրա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի կազմ ման հիմ-
նա կան կա նոն նե րը: 
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1.5 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

Ու սում նա սի րե լով «Ալ ֆա» ըն կե րության դրա մա կան հոս-
քե րի հաշ վետ վությու նը հան գում ենք հետև յալ եզ րա կա ցության. 
ըն կե րությու նը բա վա կա նին շա հու թա բեր է` ստա նա լով շա հույթ 
վա ճառ քի 10%-ի չա փով, բայց ևայն պես, ստիպ ված է վերց նել վարկ: 
Պարզ է նաև, որ դա մա սամբ կապ ված է հիմ նա կան մի ջոց նե րի 
ա վե լաց ման հետ: Հարց է ա ռա ջա նում, թե արդ յոք այդ ծախ սե րը 
անհ րա ժեշտ էին, թե ոչ: Մ տա հո գություն է ա ռա ջաց նում նաև 
ապ րան քան յու թա կան պա շար նե րի ա ճը: Արդ յոք դա նշա նա կում է, 
որ ո րոշ ապ րանք ներ կամ պա շար ներ գտնվում են վատ վի ճա կում: 
Ե թե այդ պես է, ա պա դա հե տա գա յում կբե րի մեծ կո րուստ նե րի:

Հի շենք, որ բան կը նշված տա րում ըն կե րությա նը տվել է լրա-
ցու ցիչ վարկ 1200 եվ րո: Միև նույն ժա մա նակ ըն կե րության եր կա-
րա ժամ կետ պարտ քի և սե փա կան կա պի տա լի հան րա գու մա րի 
մոտ 70% բա ժին է ընկ նում պարտ քին: նշ ված տո կո սա յին հա րա-
բե րության դեպ քում հա վա նա կա նությունն մեծ է, որ բանկն այլևս 
չի շա րու նա կի ըն կե րության լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վո րու մը: Չ նա-
յած այն փաս տին, որ Ալ ֆա ըն կե րության վա ճառ քի ե կամ տա-
բե րությու նը դրա կան է և կազ մում է 10%, միշտ պետք է հի շել, որ 
ըն կե րությու նը կա րող է մնալ ա ռանց դրա մա կան մի ջո ցի` նույ նիսկ 
լի նե լով շա հու թա բեր: 

Կազ մա կեր պության գոր ծու նեության վե րա բեր յալ կար-
ծիք կազ մե լու հա մար ու սում նա սի րե լով ֆի նան սա կան հաշ վետ-
վություն նե րը` անհ րա ժեշտ է օգ տա գոր ծել տե ղե կատ վության վեր-
լու ծության մի շարք ստան դարտ մե թոդ ներ: Այդ մե թոդ նե րից մե կը 
կոչ վում է ֆի նան սա կան գոր ծա կից նե րի վեր լու ծության մե թոդ: 
Գոր ծա կից նե րի վեր լու ծության մե թո դը հիմն ված է ֆի նան սա կան 
հաշ վետ վություն նե րից ստաց ված ո րո շա կի տվյալ նե րի հա րա բե-
րակ ցության վրա, ո րոնք բնու թագ րում են բիզ նե սի վի ճա կը: Գոր-
ծա կից նե րը ստա նում են ո րո շա կի ար ժեք ներ, բայց դրանց կարևո-
րությու նը ար տա հայտ վում է հա մե մա տության մեջ: Հա մե մա-
տության հա մար հիմք են ըն դուն վում ըն կե րության պատ մա կան, 
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մրցա կից նե րի կամ հաս տատ ված բյու ջեի տվյալ նե րը: Պատ մա կան 
տվյալ նե րի հա մե մա տության ժա մա նակ օգ տա գործ վում են ըն կե-
րության հաշ վա պա հա կան նա խորդ ժա մա նա կաշր ջա նի միև նույն 
ցու ցա նիշ նե րը: Մր ցակ ցա յին հա մե մա տության ժա մա նակ փաս-
տա ցի ֆի նան սա կան ցու ցա նիշ նե րը հա մե մատ վում են այդ ո լոր տի 
մրցա կից ըն կե րության նմա նա տիպ ցու ցա նիշ նե րի հետ: Բ յու ջե-
տա յին հա մե մա տության ժա մա նակ հա մե մա տում են տվյալ պա հի 
ֆի նան սա կան ցու ցա նիշ նե րը պլա նա վոր ված բյու ջե տա յին ցու ցա-
նիշ նե րի հետ: 

Ֆի նան սա կան վեր լու ծության մո տե ցում նե րից մե կը միևնույն 
կազ մի և չա փի հաշ վետ վություն նե րի կազ մումն է: Այն շատ հա ճա-
խա կի օգ տա գործ վող ֆի նան սա կան վեր լու ծության տե սակ է: 
Են թադ րենք անհ րա ժեշտ է հա մե մա տել միև նույն բիզ նես ի րա կա-
նաց նող եր կու տար բեր կազ մա կեր պություն նե րի ֆի նան սա կան 
ցու ցա նիշ նե րը:

Աղ յու սակ 8. Կազ մա կեր պություն նե րի ֆի նան սա կան ցու ցա նիշ նե րի 
հա մե մա տա կան վեր լու ծություն

 Գա մա  Բե տա
ՀՀ դրամ % ՀՀ դրամ %

 Հա սույթ 2187460 100.0 150845 100.0
Ինք նար ժեք 1203103 55.0 72406 48.0
 Հա մա խառն շա հույթ 984357 45.0 78439 52.0

 Ծախ սեր 505303 23.1 39974 26.5
 Մինչ տո կոս նե րը և 
հար կե րը շա հույթ 479054 21.9 38465 25.5

 Տո կոս ներ 131248 6.0 15386 10.2
 Հար կեր 118254 5.4 3462 2.3
 Զուտ շա հույթ 229552 10.5 19617 13.0

Միև նույն չա փի հաշ վետ վություն նե րի կազ մու մը և դ րանց 
հա մե մա տությու նը ի րա գոր ծե լի է միայն տո կո սա յին մե ծություն-
նե րի հա մե մա տության մի ջո ցով: Հա մե մա տե լով եր կու ըն կե-
րություն նե րի ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի մա սին հաշ վետ վության 
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հոդ ված նե րի տո կո սա յին ցու ցա նիշ նե րը` ակն հայտ են դառ նում 
էա կան տար բե րություն նե րը: Գա մա ըն կե րության ար տադ րան քի 
ինք նար ժե քը կազ մում է գնի 55%, իսկ Բե տա յի նը 48%-ը: Դա ան սո-
վոր է, քա նի որ տեղ յակ ենք, որ խո շոր ըն կե րություն նե րը մասշ-
տա բի է ֆեկ տի արդ յուն քում հնա րա վո րություն ու նեն նվա զեց նել 
ծախ սե րը: Բա ցատ րություն նե րը կա րող են լի նել տար բեր. օ րի նակ՝ 
հնա րա վոր է, որ Գա ման ար տադ րում է ար տադ րություն կազ մա-
կեր պե լու հա մար նա խա տես ված ար տադ րանք: Այս պի սի հաշ վետ-
վություն նե րի կազ ման հիմ նա կան նպա տա կը հար ցե րի բա ցա հայ-
տումն է: Այն չի տա լիս այդ հար ցե րի պա տաս խան նե րը, բայց ցույց 
է տա լիս խնդրի լուծ ման հնա րա վոր ուղ ղություն նե րը: 

Ֆի նան սա կան գոր ծա կից նե րը հնա րա վո րություն են տա լիս 
վեր լու ծե լու և գ նա հա տե լու ըն կե րության գոր ծու նեությու նը: Ըն կե-
րության հաշ վա պա հա կան հաշ վեկ շի ռը դի տար կե լիս հան դի պում 
ենք սկզբնա կան և վերջ նա կան ժա մա նա կաշր ջան նե րի տվյալ նե-
րին: Ֆի նան սա կան գոր ծա կից նե րի հաշ վարկ ման և վեր լու ծության 
ժա մա նակ օգ տա գործ վում է մի ջի նաց ված ցու ցա նիշ կամ էլ, ե թե 
դի տարկ վում է ըն կե րության ֆի նան սա կան վի ճա կը ժա մա նա կաշր-
ջա նի վեր ջում, ա պա օգ տա գործ վում են հաշ վեկշ ռի վերջ նա կան 
տվյալ նե րը: Սկզբ նա կան տվյալ նե րը երբ ևէ չեն օգ տա գործ վում: 
Ե թե վեր լու ծության գոր ծա կի ցը պա րու նա կում է տվ յալ ներ տար բեր 
ֆի նան սա կան հաշ վետ վություն նե րից, ա պա կի րառ վում են մի ջի-
նաց ված ցու ցա նիշ ներ: 

Ֆի նան սա կան գոր ծա կից նե րը բա ժան վում են հետև յալ 
խմբե րի. 

•	 կար ճա ժամ կետ ի րաց վե լիության գոր ծա կից ներ, 
•	 ակ տիվ նե րի կա ռա վար ման գոր ծա կից ներ կամ շրջա նա ռե-

լիության ցու ցա նիշ ներ,
•	 պարտ քի կա ռա վար ման կամ ֆի նան սա կան լծա կի գոր ծա-

կից ներ,
•	 շա հու թա բե րության գոր ծա կից ներ,
•	 շու կա յա կան ար ժե քի գոր ծա կից ներ:

Ի րաց վե լիության գոր ծա կի ցը ցույց է տա լիս պար տա տե-
րե րին կար ճա ժամ կետ հատ վա ծում պարտ քի վե րա դարձ ման 
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կազ մա կեր պության կա րո ղությու նը: Ակ տիվ նե րի կա ռա վար ման 
գոր ծա կի ցը ցույց է տա լիս, թե ինչ պես է կազ մա կեր պությու նը 
օգ տա գոր ծում ռե սուրս նե րը շա հույ թի ստեղծ ման, միև նույն ժա մա-
նակ ծախ սե րի կրճատ ման ուղ ղությամբ: Պարտ քի կա ռա վար ման 
գոր ծա կի ցը ցույց է տա լիս, թե ինչ պի սի արդ յու նա վե տությամբ 
է կազ մա կեր պությու նը օգ տա գոր ծում պարտ քա յին մի ջոց նե րը: 
Շա հու թա բե րության գոր ծա կի ցը ցույց է տա լիս կազ մա կեր պության 
փո ղի ստեղծ ման կա րո ղությու նը: Շու կա յա կան ար ժե քի գոր ծա-
կի ցը ար տա հայ տում է ներդ րող նե րի կար ծի քը կազ մա կեր պության 
ֆի նան սա կան ա պա գա յի վե րա բեր յալ:

Ս տորև ու սում նա սի րենք յու րա քանչ յուր խմբին պատ կա նող 
գոր ծա կից նե րը, ներ կա յաց նենք դրանց հաշ վար կան բա նաձ ևե րը, 
ինչ պես նաև տանք գնա հա տա կան յու րա քանչ յուր գոր ծակ ցին: 
Ըն թեր ցո ղին հի շեց նենք նաև, որ ո րոշ գոր ծա կից ներ բա ցի հա յե-
րեն հա պա վում նե րից կներ կա յաց նենք նաև անգ լե րեն հա պա վում-
նե րով, քան զի ման սա գի տա կան գրա կա նության, ին տեր նե տա յին 
է ջե րում, մեծ հե ղի նա կություն վա յե լող մի ջազ գա յին վեր լու ծա կան 
ֆի նան սա կան կազ մա կեր պություն նե րը այդ գոր ծա կից նե րը օգ տա-
գոր ծում և կի րա ռում են հիմ նա կա նում ստան դարտ հա պա վում նե-
րով՝ հիմ նա կանում լա տի նա տառ:

Ի րաց վե լիության գոր ծա կից ներ
Շր ջա նա ռու կա պի տա լի կա ռա վար ման քա ղա քա կա նության 

արդ յու նա վե տությու նը ի րաց վե լի մի ջոց նե րի պահ պան ման 
տե սանկ յու նից հնա րա վոր է ո րո շել միայն ըն թա ցիկ ակ տիվ նե րի 
և պար տա վո րություն նե րի ման րակր կիտ վեր լու ծության մի ջո ցով: 
Այ դու հան դերձ, ցան կա ցած պա հի դրությամբ ընդ հան րա կան գնա-
հա տա կան կա րե լի է ստա նալ կար ճա ժամ կետ ի րաց վե լիության 
գոր ծա կից նե րի մի ջո ցով: Ի րաց վե լիության գոր ծա կի ցը ա ռաջ-
նա հերթ հե տաքրք րում է մա տա կա րար նե րին և վար կա տու նե րին: 
ն րանք ցան կա նում են վստահ լի նել, որ ըն կե րությու նը կա րող 
է ճիշտ ժա մա նա կին կա տա րել ի րենց նկատ մամբ ստանձ նած 
պար տա վո րություն նե րը: 
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Ի րաց վե լիության հիմ նա կան ցու ցա նի շը ըն թա ցիկ գոր ծա-
կիցն է:    

                             ըն թա ցիկ ակ տիվ ներ
Ըն թա ցիկ գոր ծա կից =  __________________________________
                                      ըն թա ցիկ պար տա վո րություն ներ

Կար ճա ժամ կետ հատ վա ծում պար տա վո րություն նե րը կա տա րե-
լու հա մար անհ րա ժեշտ է, որ գոր ծա կի ցը մեծ լի նի 1-ից: Ընդ հա նուր 
առ մամբ ըն կե րության ղե կա վա րությու նը ձգտում է այդ գոր ծա կի ցը 
բարձ րաց նել 1,5 կամ 2,0-ի: Պետք է հի շել նաև, որ հնա րա վոր են այն-
պի սի դեպ քեր, ո րոնց ժա մա նակ ապ րան քան յու թա կան պա շար նե րը 
գե րագ նա հատ ված են և  այդ պատ ճա ռով այդ ցու ցա նի շը բա վա կա-
նին բարձր է: Բայց ի րա կա նում այդ դեպ քում նշված ակ տիվ նե րի 
կան խի կի վե րած վե լու հա վա նա կա նությու նը շատ փոքր է: 

Ալ ֆա ըն կե րության դեպ քում` 

Ըն թա ցիկ գոր ծա կից =  7500 / 2500 = 3.0

Ապ րան քան յու թա կան պա շար նե րի գե րագ նա հա տու մից խու-
սա փե լու հա մար օգ տա գործ վում է ա րագ (ակն թար թա յին) գոր ծա-
կի ցը, ո րը ո րոշ վում է հետև յալ բա նաձ ևով.
             

    ըն թա ցիկ ակ տիվ ներ –  ըն թա ցիկ պա շար ներ
Ա րագ ի րաց վե լիության գոր ծա կից = ___________________________________________                    

                                                    ըն թա ցիկ պար տա վո րություն ներ

Ալ ֆա ըն կե րության դեպ քում` 

Ա րագ ի րաց վե լության գոր ծա կից = (7500 - 3200)/2500 = 1.7

Ակ տիվ նե րի կա ռա վար ման գոր ծա կից նե րը
Ակ տիվ նե րի կա ռա վար ման գոր ծա կից նե րից է դե բի տո րա-

կան պարտ քի ստաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծը (ԴՊՍԺ): Այն 
ցույց է տա լիս դե բի տո րա կան պարտ քի հա վա քագր ման մի ջին 
ժա մա նա կաշր ջա նը:    

դե բի տո րա կան պարտք
ԴՊՍԺ  գոր ծա կից = __________________________________ 

ի րաց ման մի ջին օ րա կան ծա վալ
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Ի րաց ման մի ջին օ րա կան ծա վա լը ո րոշ վում է ի րա ցու մը հա րա-
բե րե լով տար վա օ րե րի թվին: Հա մա րի չը և հայ տա րա րը բազ մա-
պատ կե լով 360-ով, ստա նում ենք.     

դե բի տո րա կան պարտք
ԴՊՍԺ  գործակից = _____________________________  x360

Իրացումից հասույթ

Պարզ է, որ որ քան եր կար է դե բի տո րա կան պարտ քի հա վա-
քագր ման ժա մա նա կա հատ վա ծը, այն քան մեծ է գոր ծա կի ցը, հետ-
ևա բար վատ է ի րա կա նաց վում ակ տիվ նե րի կա ռա վա րու մը: Սո վո-
րա բար նոր մալ է հա մար վում 35-45 օ րը: Պետք է հի շել նաև, որ 
հնա րա վոր են նաև այն պի սի դեպ քեր, ո րոնց ժա մա նակ դե բի տո-
րա կան պարտ քը դուրս չի գրվել, ո րի պատ ճա ռով այդ ցու ցա նի շը 
բա վա կա նին բարձր է: Այդ դեպ քում պարտ քը կան խի կի վե րած վե-
լու հա վա նա կա նությու նը շատ փոքր է: 

Ալ ֆա ըն կե րության դեպ քում` ԴՊՍԺ  գոր ծա կից =  2950/ 10000 
x 360 = 106.2 օր

Ս տաց ված ցու ցա նի շը ցույց է տա լիս, որ ըն կե րությու նը ու նի 
դե բի տո րա կան պարտ քը հա վա քագ րե լու բա վա կա նին լուրջ 
խնդիր ներ:

Պա շար նե րի կա ռա վար ման նպա տա կը դրանց բա վա րար 
մա կար դա կի ա պա հո վումն է այն պես, որ ա պա հով վի պա հան ջի 
բա վա րար ման հա մար ըն դու նե լի մա կար դա կի առ կա յությու նը` 
միև նույն ժա մա նակ նվա զա գույ նի հասց նե լով պա շար նե րի պահ-
պա նության, վար չա կան, ինչ պես նաև պա շար նե րի դե ֆի ցի տի հետ 
կապ ված ծախ սե րը: 

Պատ վե րի արդ յու նա վետ քա նա կը (ՊԱՔ) յու րա քանչ յուր 
ան գամ պատ վիր վող այն պի սի քա նակն է, ո րը հնա րա վո րություն 
է տա լիս նվա զա գույ նի հասց նե լու տա րե կան ծախ սե րը` պատ վե րի 
կա տար ման և պահ պա նության:

ՊԱՔ = √(2CD) / H
որ տեղ`

C – յու րա քանչ յուր խմբա քա նա կի հաս տա տուն ծախ սերն են, 
D – տա րե կան ի րաց ման ակն կալ վող ծա վա լը,
H – միա վո րի պահ պան ման տա րե կան ծախ սե րը:
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Ապ րան քան յու թա կան պա շար նե րի շրջա նա ռե լիության (ԱՊՇ) 
գոր ծա կի ցը հաշ վարկ վում է հետև յալ բա նաձ ևով.

ինք նար ժեք
ԱՊՇ  գործակից = ________________________________ 

պաշարների միջին մնացորդ

Ապ րան քան յու թա կան պա շար նե րի պահ պա նու մը ծախ սա տար 
է: Բա ցի ծախ սա տա րությու նից ապ րան քան յու թա կան պա շար նե րը 
պա րու նա կում են վնաս վե լու կամ ժա մա նա կի ըն թաց քում ան պի-
տան դառ նա լու ռիսկ: Մեծ ԱՊՇ գոր ծա կի ցը ցան կա լի է, քա նի որ այն 
ցույց է տա լիս, որ բիզ նեսն ըն թա նում է ա ռանց լրա ցու ցիչ պա շար-
նե րի կու տակ ման: Բայց ևայն պես, շատ փոքր ապ րան քան յու թա կան 
պա շար նե րով բիզ նեսն ևս կա րող է ստեղ ծել խնդիր ներ: Այդ դեպ-
քում օգ տա գործ վում է նաև այ լընտ րան քա յին ցու ցա նիշ, ո րի դեպ-
քում ինք նար ժե քի փո խա րեն դի տարկ վում է ի րաց ման ծա վա լը:

Ալ ֆա ըն կե րության դեպ քում`

ԱՊՇ գոր ծա կից (ինք նար ժեք) =  6000/2600 = 2.3 (ան գամ)
ԱՊՇ գոր ծա կից (վա ճառք) =   10000/2600 = 3.8 (ան գամ)

Այս տեղ պա շար նե րի հետ կապ ված հաշ վար կում են նաև ԱՊՇ 
ի րաց ման ժա մա նա կա հատ վածն օ րե րով ար տա հայտ ված: Ե թե 
360 հա րա բե րենք ԱՊՇ գոր ծակ ցին կստա նանք ԱՊՇ ի րաց ման 
ժա մա նա կա հատ վա ծը: 

Հիմ նա կան մի ջոց նե րի և  ըն դա մե նը ակ տիվ նե րի շրջա նա-
ռե լիության ստորև գոր ծա կից նե րը ցույց են տա լիս հա րա բե րակ-
ցությու նը ակ տիվ նե րի և վա ճառ քի միջև:

հա սույթ
 Հիմն. միջոց. շրջ. գործակից = ________________________ 

հիմնական միջոցներ

հասույթ
Ընդ. ակտիվ. շրջ. գործակից = ________________________ 1

ընդամենը ակտիվներ

Ընդ հա նուր առ մամբ կա րե լի է են թադ րել, որ այն ըն կե-
րությու նը, ո րի վա ճառ քի ծա վա լը ա վե լի մեծ է` տվ յալ քա նա կի 

1  Հայտնի է որպես Asset Turnover: 
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ակ տիվ նե րի դեպ քում, ա վե լի լավ է ի րա կա նաց նում բիզ նե սը, քան 
այն ըն կե րությունն, ո րի վա ճառ քի ծա վա լը տվյալ քա նա կի ակ տիվ-
նե րի դեպ քում ա վե լի փոքր է:

Ալ ֆա ըն կե րության դեպ քում` 

ՀՄՇ գոր ծա կից =  10000/3750 = 2.7 (ան գամ)
ԸԱՇ գոր ծա կից (վա ճառք) =  10000/10500 = 0.95 (ան գամ)

Կան խի կի շրջապ տույ տը այն ժա մա նա կա հատ վածն է, որն 
ըն կած է հում քի հա մար ձեռ նար կության վճար ման պա հի և պատ-
րաս տի ապ րան քի հա մար իր հա ճա խորդ նե րի վճար ման պա հի 
միջև: 

Արդ յու նա բե րա կան ձեռ նար կության կան խի կի շրջապ տույ տը 
կա րե լի է հաշ վար կել հետև յալ կերպ.

Կան խի կի գոր ծառ նա կան ցիկ լը = հումքն ու նե նա լու ժա մա նա-
կա հատ ված + ա նա վարտ ար տադ րանքն ու նե նա լու ժա մա նա կա-
հատ ված + պատ րաս տի ար տադ րանքն ու նե նա լու ժա մա նա կա-
հատ  ված + դե բի տո րա կան պարտ քի ստաց ման ժա մա նա կա հատ-
ված – կ րե դի տո րա կան պարտ քի վճար ման ժա մա նա կա հատ ված:

Մե ծա ծախ կամ ման րա ծախ ձեռ նար կություն նե րում կան խի կի 
շրջապ տույ տը կա րե լի է հաշ վար կել հետև յալ կերպ.

Կան խի կի գոր ծառ նա կան ցիկ լը = պա շար նե րի պահ ման ժա մա-
նա կա հատ ված + դե բի տա րա կան պարտ քի ստաց ման ժա մա նա կա-
հատ ված + կրե դի տո րա կան պարտ քի վճար ման ժա մա նա կա հատ ված:

Պարտ քի կա ռա վար ման կամ ֆի նան սա կան լծա կի գոր ծա
կից նե րը dg
Պարտ քի կա ռա վա րու մը ցույց է տա լիս, թե ինչ արդ յու նա-

վե տությամբ է կազ մա կեր պությու նը օգ տա գոր ծում այլ հաս տա-
տություն նե րի կամ ֆի նան սա կան կա ռույց նե րի դրա մա կան մի ջոց-
նե րը սե փա կան նպա տակ նե րի հա մար: Այս խումբ գոր ծա կից նե րի 
մի ջո ցով պարզ է դառ նում նաև՝ ինչ պի սի կա պի տա լի կա ռուց վածք 
ու նի կազ մա կեր պությու նը, որ քա նով է այս դի մել ֆիա նա սա կան 
լծա կի օգ նությա նը:
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Վար կա յին մի ջոց ներ օգ տա գոր ծե լիս` կազ մա կեր պությու նը 
պար տա վոր է ժա մա նա կին կա տա րել տո կոս նե րի վճա րու մը: Ե թե 
կազ մա կեր պության գոր ծու նեության արդ յուն քում չի կու տակ-
վում անհ րա ժեշտ չա փի դրա մա կան մի ջոց ներ, ա պա կա րող են 
ստեղծ վել լրա ցու ցիչ խնդիր ներ պարտ քա յին պար տա վո րություն-
ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար: Պարտ քի գոր ծա կի ցը ցույց է տա լիս 
եր կա րա ժամ կետ պարտ քի և  ըն թա ցիկ պար տա վո րություն նե րի 
հա րա բե րությու նը ըն կե րության ակ տիվ նե րին: Ըստ էության այս 
գոր ծակ ցի օգ նությամբ պար զում ենք, թե ըն կե րության ակ տիվ-
նե րի որ մասն է գնված պարտ քով:  ն շենք, որ այս խումբ գոր ծա-
կից նե րի հա մար պարտ քի եզ րույ թը ներ կա յաց նում է ըն կե րության 
ընդ հա նուր պարտ քը, սա կայն նույն տրա մա բա նությամբ հաշ վար-
կում են եր կա րա ժամ կետ պարտ քի գոր ծա կի ցը, եր կա րա ժամ կետ 
պարտք-կա պի տալ գոր ծա կի ցը:

եր կա րա ժամ կետ պարտք + ըն թա ցիկ պար տա վո րություն ներ
Պարտքի գործակից = _________________________________________________________

ընդամենը ակտիվներ

Պարտքի մեծ գործակիցը ներդրողների կողմից դիտվում է 
որպես բարձր ռիսկ:

Ալֆա ընկերության դեպքում` 

Պարտքի գործակից = (6200+2500)/12000 = 0.725=72.5% 

Այս գործակիցը ցույց է տալիս, որ ակտիվի մեկ միավորի 0.725 
լուման ֆինանսավորվում է պարտքի հաշվին, իսկ 0.275 լուման 
սեփական կապիտալի հաշվին: 

Հաջորդ գործակիցը պարտքի և կապիտալի հարա բերակ ցու-
թյան գործակիցն է (ֆինանսական լծակ).

երկարաժամկետ պարտք  
Պարտք-կապիտալ գործակից = ________________________________ 

կապիտալ

Ի մա նա լով պարտ քի գոր ծա կի ցը կա րե լի է հեշ տությամբ հաշ վել 
պարտք-սե փա կան կա պի տալ գոր ծա կի ցը: Այս պի սով, ե թե ու նենք 
0.725 պարտք և 0.275 սե փա կան կա պի տալ յու րա քանչ յուր մեկ 
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միա վոր ակ տի վի դի մաց, ա պա հի շե լով որ ակ տիվ=պարտք+սե-
փա կան կա պի տալ, կու նե նանք որ.

Պարտք-կա պի տալ գոր ծա կից =0.725/0.275=2.636

Կար ևոր գոր ծա կից է նաև սե փա կան կա պի տա լի գոր ծա կի ցը, 
ո րը բա նաձ ևը հետ ևալն է՝

Սե փա կան կա պի տա լի գոր ծա կից = ակ տիվ ներ/սե փա կան կա պի տալ

Այս տեղ նույն պես հաշ վար կը կա րող են դուրս բե րել նա խորդ 
գոր ծակ ցի մո ջո ցով:Այս պես, ե թե ու նենք պարտք-սե փա կան կա պի-
տա լի հա րա բե րություն հա վա սար 2.636, ա պա սե փա կան կա պի-
տա լի գոր ծա կի ցը կլի նի հա վա սար.

Սե փա կան կա պի տա լի գոր ծա կից = Ակ տիվ ներ/սե փա կան կա -
պի տալ = (պարտք + սե փա կան կա պի տալ)/սե փա կան կա պի տալ = 
պարտք/սե փա կան կա պի տալ + սե փա կան կա պի տալ/սե փա կան 
կա պի տալ = Պարտք-կա պի տալ գոր ծա կից + 1 = 1 + 2.636 = 3.636

Տո կոս նե րի վճար ման գոր ծա կի ցը (ՏՎԳ) ցույց է տա լիս, թե մինչ 
տո կոս նե րի և հար կե րի վճա րու մը ստաց ված շա հույ թից (ՇՄՏՀ)` 
կամ անգ լե րեն` EBIT (Earnings Before Interest and Taxes), քա նի 
ան գամ կա րող են վճար վել պարտ քի դի մաց տո կոս նե րը.

EBIT
ՏՎԳ = ______________________

տոկոսագումար

Ալֆա ընկերության համար`  

ՏՎԳ = 1900/400 = 4.8

Տո կոս նավ ճա րի գոր ծակ ցի հիմ նա կան թե րությունն այն է, 
որ տո կոս նե րի վճա րու մը պա հան ջում է կան խիկ գու մար, բայց 
մինչ տո կոս նե րի և հար կե րի վճա րու մը ե կա մու տը կա րող է կան-
խի կի աղբ յուր չհան դի սա նալ: Խն դի րը կա րե լի է հա մա րել լուծ-
ված, ե թե ֆի նան սա կան արդ յունք նե րի մա սին հաշ վետ վությու-
նում չդի տար կենք մաշ վա ծությու նը: ն ման պա րա գա յում օգ տա-
գործ վում է կան խի կի մասշ տա բի գոր ծա կի ցը, որն ու նի հետև յալ 
տես քը.
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ՇՄՏՀ + մաշ վա ծություն 
Կանխիկի մասշտաբի գործակից = ______________________________ 

տոկոսներ

Ալֆա ընկերության դեպքում` 
ԿՄԳ =  (1900 + 500)/400 = 6.0

Ֆինանսական վերլուծության համար կարևոր ցուցանիշ 
է հանդիսանում նաև կրեդիտորական պարտքերի վճարման 
ժա մա նակահատվածը. 

Կրեդիտորական պարտքի 
վճարման ժամանակահատվածը 

= 
 կրեդիտորական պարտքի մնացորդ______________________________________

միջին օրեկան գնումներ

Շահութաբերության գործակիցները:
Բիզ նե սի գնա հատ ման հիմ նա կան ցու ցա նիշ նե րից են հան դի-

սա նում շա հու թա բե րության գոր ծա կից նե րը: Ա ռանց շա հույ թի չեն 
լի նի դի վի դենտ ներ, իսկ դրանց բա ցա կա յության դեպ քում դժվար 
թե ո րի ցե մե կը ներդ րում կա տա րի ըն կե րությու նում: Շա հու թա բե-
րության գոր ծա կի ցը տե ղե կաց նում է մեզ փող ստեղ ծե լու ըն կե-
րության կա րո ղության մա սին:

Բա ցեք ցան կա ցած մի ջազ գա յին համ բավ ու նե ցող ըն կե րության 
ին տեր նե տա յին կայ քը կամ միաց րեք որ ևէ հե ղի նա կա վոր լրատ վա-
կան ըն կե րության հե ռուս տաա լի քը, գրե թե ա մեն մի տո ղում կամ 
նո րության մեջ կկար դաք կամ կլսեք այն պի սի տեր մին ներ, ինչ-
պի սիք են ըն կե րության ROE-ն կամ ROA-ն: Խոս քը ի հար կե շա հու-
թա բե րության գոր ծա կից նե րի մա սին է, և  ի հա կե, կներ կա յաց նենք 
տեր մի նո լո գիան չթարգ մա նե լով ու փո խե լով:

Շա հու թա բե րության գոր ծա կից նե րը մի քա նիսն են.
Վա ճառ քի (ի րաց ման, հա սույ թի) ե կամ տա բե րության գոր ծա-

կի ցը եր բեմն ան վա նում են նաև զուտ շա հույ թի հա տույ ցի գոր ծա-
կից (այլ կերպ` շա հու թա բե րություն): Գ րա կա նության մեջ այն հան-
դես է գա լիս կամ որ պես ROS (Return On Sales) կամ էլ՝ PM (Profit 
Margin): Այն հա վա սար է

զուտ շա հույթ
ROS = ________________

հասույթ
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Ալֆա ընկերության դեպքում`  
ROS =  1000/10000 = 10%

Բիզնեսում օգտագործվող ակտիվներ կառավարվում են 
շահույթ ստանալու համար: Ակտիվների եկամտաբերության 
գործակիցը` ROA որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝ 

զուտ շահույթ
ROA  = _______________________

ընդամենը ակտիվներ

Ակտիվների եկամտաբերությունը չափում է շահույթ 
ստանալու նպատակով ընկերության ակտիվների օգտագործման 
արդյունավետությունը:

Ալֆա ընկերության դեպքում` 
ROA =  1000/10500 = 9.5%

Սեփական կապիտալի եկամտաբերության գործակիցը հան-
դիսանում է շահութաբերության հիմնարար գործակիցներից մեկը: 
Այն առավել կարևորվում է ներդրողների կողմից:

զուտ շահույթ
 ROE = _______________________

սեփական կապիտալ

Կա պի տա լի ե կամ տա բե րությու նը ցույց է տա լիս սե փա կա նա-
տե րե րի կող մից ներդր ված մի ջոց նե րով շա հույթ ստա նա լու ըն կե-
րության կա րո ղությու նը: Ե թե ըն կե րությու նը ու նի էա կան պարտք, 
ա պա ԿԵ ա վե լի մեծ է ԱԵ-ից բիզ նե սի զար գաց ման ժա մա նա-
կաշր ջա նում և հա կա ռա կը` բիզ նե սի անկ ման ժա մա նակ: Իսկ ե թե 
պարտք չկա կամ այն շատ փոքր է, ա պա ԿԵ և ԱԵ ցու ցա նիշ նե րը 
կա րող են ի րար շատ մոտ լի նել:

Ալ ֆա ըն կե րության դեպ քում`

ԿԵ =  1000/2650 = 37.7%

Այս խումբ գործակիցների համար նաև հաշվարկում են ներ-
դրված կապիտալի շահութաբերությունը` նԿՇ, նույն՝ ROIC-ը: Այն 
հաշվարկվում է՝ 
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ROIC=EBIT(1-Tax Rate)/(Interest-bearing debt+Equity)

նԿՇ=EBIT(1-շահութահարկի դրույքաչափ)/(տոկոսով ծանրա-
բեռնված պարտք+սեփական կապիտալ)

Ինչ պես տես նում ենք, այս բա նաձ ևի հա մա րի չը դա շա հույ թի 
այն մե ծությունն է, որն ըն կե րությու նը կստա նար ու կհրա պա րա-
կեր, ե թե այդ ըն կե րությու նը բա ցա ռա պես ֆի նան սա վոր ված լի ներ 
սե փա կան կա պի տա լի հաշ վին, իսկ հայ տա րարում նշված է կա պի-
տա լի այն աղբ յուր նե րը, ին չի հաշ վին շա հույ թը ստաց վում է: Փաս-
տո րեն, այս բա նաձ ևի մի ջո ցով չե զո քաց վում է ֆի նան սա կան լծա կի 
է ֆեկ տի հաշ վին ROE և ROA տար բե րություն նե րը: 

Շու կա յա կան ար ժե քի գոր ծա կից նե րը:
Քն նարկ ված բո լոր ֆի նան սա կան գոր ծա կից նե րը ա ռընչ վում 

էին ըն կե րության ներ քին կա ռա վար ման արդ յու նա վե տությա նը, 
ո րը, ըստ էության, կա ռա վա րե լի և վե րահս կե լի գոր ծա ռույթ է: 
Դ րանք հիմ նա կա նում գտնվում էին ֆի նան սա կան տնօ րեն նե րի 
հսկո ղության ներ քո: Շու կա յա կան գոր ծա կի ցը ա վե լի քիչ է են թա կա 
կա ռա վա րիչ նե րի վե րահս կո ղությա նը: Ըն կե րության շու կա յա կան 
ար ժե քը ար տա ցոլ ված է իր բաժ նե տոմ սի գնի մեջ: Շու կա յա կան 
ար ժե քի գոր ծա կից նե րից է գին-շա հույթ գոր ծա կի ցը, ո րը հայտ նի 
է որ պես P/E գոր ծա կից: Այս գոր ծա կի ցը հա մե մա տում է բաժ նե-
տոմ սի շու կա յա կան ար ժե քը մեկ բաժ նե տոմ սի դի մաց ստաց ված 
շա հույ թի հետ: Մեկ բաժ նե տոմ սի դի մաց ստաց ված շա հույ թը 
(ՇՄԲ), ին չը նաև հայտ նի է որ պես EPS, ո րոշ վում է զուտ շա հույ թը 
հա րա բե րե լով բաժ նե տոմ սե րի քա նա կին:

բաժ նե տոմ սի շու կա յա կան գին
Գին - շահույթ = ___________________________________

ՇՄԲ 

Պարզ է, որ որքան բարձր է գին – շահույթ գործակիցը, այնքան 
զարգանում է ընկերության բիզնեսը:

Ալֆա ընկերության դեպքում ենթադրենք վաճառվում 
է 300 բաժնետոմս, յուրաքանչյուրը 38$: Այդ դեպքում.  
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ՇՄԲ =  1000/300 = 3.33
Գին-շահույթ = 38/3.33 = 11.4

Այլ կերպ ասած, ստացվում է, որ բաժնետերերը կամ ներ-
դրողները պատրաստ են մեկ միավոր շահույթ ստանալու համար 
այդ ընկերության բաժնետոմսի դիմաց վճարել 11.4 միավոր (դոլար):

Դյու Պոնի հավասարումները: 
Ֆինանսական գործակիցների հիմնական մասը իրականում 

իրարից անկախ չեն: Դյու Պոնի հավասարումները ցույց են տալիս 
կապը դրանց միջև: Օրինակ. ակտիվների եկամտաբերության 
հավասարման համարիչն ու հայտարարը բազմապատկենք 
«իրացումից հասույթով». 

               զուտ շահույթ               հասույթ
ROA = _________________________  x __________ 

                                         ընդամենը ակտիվներ         հասույթ

Կատարելով մասնակի փոփոխություններ կունենանք. 
                                   զուտ շահույթ                    հասույթ

ROA = ________________ x ___________________________ 
                                      հասույթ                ընդամենը ակտիվներ

Կստանանք կապը ակտիվների եկամտաբերության և իրացման 
եկամտաբերության միջև.
     ROA = ROS  x Ընդ. ակտիվ. շրջապտույտ

Գտնենք կապը այլ ֆինանսական գործակիցների միջև: 
Կա պիտալի եկամտաբերության բանաձևում կատարենք որոշ 
փո փոխություններ, մասնավորապես.
                            զուտ շահույթ                 հասույթ               ակտիվներ

ROE = ______________________  x ________________  x _________________ 
                     սեփական կապիտալ           հասույթ                ակտիվներ

Կատարելով տեղափոխություններ կստանանք.
                                զուտ շահույթ               հասույթ                  ակտիվներ

    ROE = ___________________  x __________________   x ______________ 
     հասույթ                      ակտիվներ             կապիտալ 

Ս տա նում ենք կա պը կա պի տա լի, վա ճառ քի և  ակ տիվ նե րի 
ե կամ տա բե րություն նե րի միջև: Հա վա սար ման վեր ջին մա սը կոչ-
վում է կա պի տա լի բազ մա պատ կիչ: Կս տա նանք.
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ROE = ROS x ընդ. ակ տիվ. շրջապ տույտ x կա պի տա լի բա զմա պատ կիչ
ROE = ROA x կա պի տա լի բա զմա պատ կիչ

Կա պի տա լի բազ մա պատ կի չը ցույց է տա լիս ըն կե րության լևե-
րե ջի մա կար դա կը, այ սինք ցույց է տա լիս, թե բիզ նե սի որ մասն 
է ֆի նան սա վոր վում պարտ քով և  որ մա սը բաժ նե տե րե րի մի ջոց-
նե րով: Օ րի նակ. են թադ րենք ըն կե րության ակ տիվ նե րի ար ժեքն է 
100000 դրամ, իսկ կա պի տա լի նը` 25000: Դա կա րող է նշա նա կել, 
որ ակ տիվ նե րի ար ժե քի 75000 դրամ ֆի նան սա վո րու մը ի րա կա-
նաց վում է պարտ քի մի ջո ցով: Ուս տի բազ մա պատ կի չը հա վա սար 
կլի նի 100000/25000 = 4: Այս տե ղից կհետ ևի, որ ROE մեծ է ROA–ից 
4 ան գամ: Դա բա վա կա նին լավ ցու ցա նիշ է, ե թե բիզ նե սը վե րելք է 
ապ րում: Բիզ նե սի անկ ման ժա մա նակ ևս գոր ծում է այս հա վա սա-
րու մը, բայց ար դեն ցույց տա լով ըն կե րության ծանր վի ճա կը: 

Ֆի նան սա կան գոր ծա կից նե րի վեր լու ծության ժա մա նակ միշտ 
պետք է հի շել այն կար ևոր հան գա ման քը, որ վեր լու ծությու նը չի 
տա լիս հար ցե րի բո լոր պա տաս խան նե րը, այլ օգ նում է վեր լու ծո-
ղին բա ցա հայ տել խնդիր նե րը և կա տա րել հա մա պա տաս խան 
մեկ նա բա նություն ներ:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո րո՞նք են կազ մա կեր պության գոր ծու նեության ֆի նան սա-
կան վեր լու ծության մե թոդ նե րը:

2. Ո րո՞նք են ֆի նան սա կան գոր ծա կից նե րի հիմ նա կան 
խմբե րը:

3. Ո րո՞նք են ֆի նան սա կան գոր ծա կից նե րի հաշ վարկ ման 
ա ռանձ նա հատ կություն նե րը:

4. Ո րո՞նք են ի րաց վե լիության գոր ծա կից նե րը:
5. Ո րո՞նք են ակ տիվ նե րի կա ռա վար ման գոր ծա կից նե րը:
6. Ո րո՞նք են պարտ քի կա ռա վար ման գոր ծա կից նե րը:
7. Ո րո՞նք են շա հու թա բե րության գոր ծա կից նե րը:
8. Ո րո՞նք են շու կա յա կան ար ժե քի գոր ծա կից նե րը:
9. Ի՞նչ կապ գո յություն ու նի ֆի նան սա կան գոր ծա կից նե րի միջև: 
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1.6 ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Տո կո սադ րույքն ու նի կար ևո րա գույն ազ դե ցություն տնտե-
սության վրա: Բարձր տո կո սադ րույ քը զսպում է տնտե սա կան 
ակ տի վությու նը, իսկ ցած րը նպաս տում է ակ տի վության բարձ-
րաց մա նը: Դա տե ղի է ու նե նում այն պատ ճա ռով, որ բիզ նե սում 
և քա ղա քա ցի նե րի (տնա յին տնտե սություն նե րի) մոտ հնա րա վո-
րություն նե րը ընդ լայն վում են վար կե րի օգ տա գործ ման արդ յուն-
քում: Են թադ րենք որ ևէ ըն տա նիք ո րո շում է վար կով տուն գնել: 
Պարզ է, որ բարձր տո կո սադ րույ քը պա հան ջում է հա մե մա տա բար 
ա վե լի մեծ չա փի ամ սա կան վճա րում ներ, ին չի պատ ճա ռով ըն տա-
նի քը կա րող է հրա ժար վել այդ գոր ծար քից: Կազ մա կեր պություն-
նե րը ևս  ի րենց հեր թին շատ հա ճախ օգ տա գոր ծում են վար կա յին 
մի ջոց ներ բիզ նես ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու հա մար: ցածր տո կո-
սադ րույ քը հիմ նա կա նում նպաս տում է ծրագ րե րի հա ջող ի րա կա-
նաց մա նը: Տո կո սադ րույ քը կա րե լի է բա ժա նել եր կու մա սի, ո րոնք էլ 
ի րենց հեր թին բա ժան վում են են թա մա սե րի: Տո կո սադ րույ քի (նշա-
նա կենք` R) տի պա յին կա ռուց ված քը հետև յալն է.

R = բա զա յին դրույք + ռիս կի պարգ ևատ րում

Բա զա յին դրույքն ի րե նից ներ կա յաց նում է ոչ ռիս կա յին տո կո սադ-
րույ քը: Այն ու նի եր կու բա ղադ րիչ̀ զուտ տո կո սադ րույք և գ նա ճի մա կար-
դակ: ն շենք, որ այ սու հետ տո կո սադ րույ քը դի տար կե լիս, նկա տի ենք 
ու նե նա լու տա րե կան տո կո սադ րույք, տա րե կան գնաճ, ե թե ի հար կե այլ 
բան նշված չէ: Ա ռա վել ընդ հան րա կան դի տարկ ման պա րա գա յում.

Բա զա յին դրույ քը = Rզտ + գնաճ

Զուտ տո կո սադ րույքն ի րա կան աշ խար հի եր ևի թե ա մե-
նաաբստ րակտ կոն ցեպ ցիան է: Դա կա տար յալ տնտե սության այն 
տո կո սադ րույքն է, ո րի դեպ քում ար ժեթղ թե րը ա րագ կվա ճառ վեն 
ի րենց ի րա կան ար ժե քով և մար դիկ միշտ ժա մա նա կին կկա տա-
րեն ի րենց պար տա վո րություն նե րը: Կա րե լի է մեկ նա բա նել, որ 
զուտ տո կո սադ րույ քը կոմ պեն սաց նում է վար կա տու նե րի գու մա րի 
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ար տադ րա կան հզո րության կո րուստ նե րը: Սո վո րա բար զուտ 
տո կո սադ րույ քը գտնվում է մոտ 2%-ի սահ մա նում (օ րի նակ՝ LIBOR): 

Գ նա ճը մեկ նա բան վում է որ պես գնե րի հա մընդ հա նուր աճ: 
Հա վա սար ման մեջ գնա ճը կա րող է դի տարկ վել որ պես մի ջի նաց-
ված դրույք: Ռիս կը վար կա վոր ման մեջ ար տա ցո լում է այն հա վա-
նա կա նությունն, ո րի դեպ քում վար կա տուն կստա նա ա վե լի քիչ 
տո կո սա գու մար կամ մայր գու մար, քան սպաս վում էր: Ո րոշ վար-
կեր պա րու նա կում են մեծ ռիս կեր, իսկ ո րոշ վար կեր ա պա հով-
ված են և հա վա նա կա նությու նը որ այդ վար կե րը չեն վե րա դարձ վի 
տե սա կա նո րեն հա վա սար է 0-ի: 

Փաս տա ցի տո կո սադ րույ քի և  ոչ ռիս կա յին տո կո սադ րույ քի 
տար բե րությու նը կոչ վում է ռիս կի պարգ ևատ րում: 

Ռիս կի աղբ յուր նե րը բազ մա զան են: Դի տար կենք ե րեք հիմ նա կան 
աղբ յուր ներ, ո րոնք են դե ֆոլ տը, ի րաց վե լիությու նը և վ ճա րու մը: Ռիս-
կի տե սակ նե րից ա ռա ջի նը ա ռանձ նաց նենք դե ֆոլ տը, ո րի դեպ քում 
պար տա պա նը չի կա տա րում իր պար տա վո րություն նե րը, այ սինքն 
չի վե րա դարձ նում պարտ քը̀  նե րառ յալ տո կոս նե րը և հիմ նա կան գու-
մա րը: Ի րաց վե լիության ռիս կը հիմ նա կա նում կապ ված է ար ժեթղ-
թե րի ի րաց ման հետ: Կար ճա ժամ կետ պար տա վո րություն նե րի ի րաց-
վե լիության ռիս կը ձգտում է 0-ի: Վ ճար ման ռիս կը կապ ված է պարտ քի 
վճար ման ժամ կե տի հետ: Գի տենք, որ պար տա տոմ սի գնե րը և տո կո-
սադ րույ քը փո փոխ վում են հա կա դարձ ուղ ղությամբ: Ե թե պար տա-
տոմ սի վճար ման ժամ կե տը շատ կարճ է, ա պա տո կո սադ րույ քը շատ 
փոքր ազ դե ցություն կու նե նա դրա ար ժե քի վրա: Մ յուս կող մից, որ քան 
եր կար է վճար ման ժամ կե տը, այն քան մեծ է տո կո սադ րույ քի ազ դե-
ցությու նը պար տա տոմ սի ար ժե քի փո փո խության վրա: Հա մադ րե լով 
ռիս կի պարգ ևատր ման բա ղադ րիչ նե րը̀  վե րը նշվա ծը հա վա սար ման 
հետ, կստա նանք հետև յա լը.

R = Rզտ + Գնաճ. + ԴՌ + ԻՌ + ՎՌ

որ տեղ`
Rզտ - զուտ տո կո սադ րույքն է,
Գնաճ – վար կի օգ տա գործ ման ժա մա նա կա հատ վա ծի սպաս-

վե լիք գնաճի մի ջի նաց ված դրույքն է,
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ԴՌ - դե ֆոլ տի ռիս կի դի մաց պարգ ևատ րումն է,
ԻՌ – Ի րաց վե լիության ռիս կի դի մաց պարգ րատ րումն է,
ՎՌ – վ ճար ման ժամ կե տի ռիս կի դի մաց պարգ ևատ րումն է: 
Կար ևոր է հաս կա նալ, որ այս հա վա սա րու մը կրում է տե սա-

կան բնույթ: Հա վա սա րու մը ի րա կա նության տնտե սա կան մո դելն է 
և բա ցատ րում է, թե, ընդ հա նուր առ մամբ, ինչ բա ղադ րիչ ներ ու նի 
տո կո սադ րույ քը:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ ազ դե ցություն ու նի տո կո սադ րույ քը տնտե սության 
զար գաց ման տեմ պի վրա: 

2. Ո՞րն է տո կո սադ րույ քի տի պա յին կա ռուց ված քը:
3. Ի՞նչ հիմ նա կան ռիս կեր են նե րառ վում տո կո սադ րույ քի 

տի պա յին կա ռուց ված քում: 
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ԳԼՈՒԽ 2

ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

2.1 ԲԵՐՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեության ըն թաց քում կազ մա կեր-
պություն նե րի կող մից ի րա կա նաց վող ծախ սե րը կա րե լի է բա ժա նել 
եր կու հիմ նա կան մա սի: Գու մա րի մի մա սը ծախս վում է աշ խա տա-
վար ձի և ա մե նօր յա այլ ծախ սա յին հոդ ված նե րի հա մար: Այս ծախ սե րը 
կար ճա ժամ կետ են և նա խա տես ված են կազ մա կեր պության ըն թա ցիկ 
գոր ծու նեությունն ա պա հո վե լու հա մար: Ի լրումն այս կար ճա ժամ կետ 
ծախ սե րի կազ մա կեր պություն նե րը ժա մա նակ առ ժա մա նակ ի րա կա-
նաց նում են ծախ սեր եր կա րա ժամ կետ ծրագ րե րի հա մար: Օ րի նակ` 
ժա մա նա կի ըն թաց քում սար քա վո րում նե րը մաշ վում են և  անհ րա ժեշ-
տություն է ա ռա ջա նում նո րե րը գնե լու կամ սկսել նոր բիզ նես: ն ման 
ծախ սե րը հիմ նա կա նում մեծ են, բայց չեն կրում պար բե րա կան բնույթ: 
Այս պի սի ծախ սե րը կրում են եր կա րա ժամ կետ բնույթ: Կա րե լի է ընդ-
հա նուր առ մամբ նշել, որ կա պի տալ ներդ րու մը այն գու մարն է, ո րը 
ծախս վում է եր կա րա ժամ կետ ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հա մար:

Կա պի տալ ներդ րում նե րի կա ռա վա րու մը (կա պի տալ բյու ջե-
տա վո րու մը) նե րա ռում է հետև յալ գոր ծա ռույթ նե րը` ծախ սե րի սահ-
մա նում, պլա նա վո րում և վե րահս կում եր կա րա ժամ կետ ծրագ րե րի 
հա մար: Այն ա ռա ջար կում է մե թոդ ներ, ո րոնց օգ նությամբ կա րե լի 
է գնա հա տել ծրագ րե րը և պար զել ներդ րու մա յին ծրա գի րը ի րա կա-
նաց նե լու ժա մա նա կի հար մար պա հը: Կա պի տալ բյու ջե տա վո րու մը 
են թադ րում է նաև ժա մա նա կի ո րո շա կի պա հին տար բեր ծրագ րե րի 
միջև ընտ րության վե րա բեր յալ ո րո շում կա յաց նե լու անհ րա ժեշտ 
մե թո դի ընտ րություն: Կա պի տալ բյու ջե տա վո րու ման մե թոդ նե րը 
հիմ նա կա նում հիմն ված են փո ղի ժա մա նա կա յին ար ժե քի (բեր ված 
ար ժե քի) տե սության վրա:

Բեր ված ար ժե քի կամ ներ կա ար ժե քի տե սությու նը լա վա գույնս 
հաս կա նա լու հա մար այն ներ կա յաց նենք օ րի նա կով. են թադ րենք 
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սե փա կա նա տե րը տնօ րի նում է հո ղակ տոր, ո րի ար ժեքն է 50000 
դո լար: Սե փա կա նա տե րը ցան կա նում է այդ հո ղակ տո րում կա ռու ցել 
գրա սեն յակ նե րի հա մար նա խա տես ված շի նություն, ո րի ծախ սե րը 
կկազ մեն 300000 դո լար: Այս տեղ միա ժա մա նակ հաշ վի է առն վում 
այն փաս տը, որ շու կա յի կան խա տե սում նե րը ցույց են տա լիս, որ 
հե տա գա յում հնա րա վոր կլի նի վա ճա ռել այդ շի նությու նը 400000 
դո լա րով:

Այս պի սով, կա րե լի է ներդ նել 350000 դո լար` (300000 + հո ղի 
գին՝ 50000 դո լար) հե տա գա յում ա պա հո վե լով 400000 դո լար 
ե կա մուտ: Այս ա ռա ջար կը ըն դու նե լի է, ե թե սպաս վե լիք 400000 
դո լար ե կամ տի բեր ված ար ժե քը գե րա զան ցում է ներդ րած 350000 
դո լա րը: Հարց է ա ռա ջա նում, թե այ սօր որ քան կար ժե նա ա պա-
գա յի 400000 դո լար ե կա մու տը: Այ սօր փո ղը ա վե լի թանկ ար ժե 
քան վա ղը, քա նի որ այդ գու մա րով կա րե լի է կա տա րել ներդ րում 
և ս տա նալ ա պա գա յում տո կո սաե կա մուտ: Այս պի սով, հե տաձգ ված 
ե կամ տի բեր ված ար ժե քը ո րոշ վում է ե կամ տի գու մա րը բազ մա-
պատ կե լով դիս կոն տի գոր ծակ ցով, ո րը փոքր է 1-ից: Ե թե այն լի նի 
մեծ 1-ից, ա պա կստա նանք հա կա սություն. այն է՝ ա պա գա յի փո ղը 
ա վե լի թանկ ար ժե քան ներ կա յում:

Կա տա րենք հետև յալ նշա նա կում նե րը՝
C1 - 1 տա րի հե տո սպաս վե լիք ե կա մուտն է,
PV - բեր ված ար ժե քը,
D - դիս կոն տի գոր ծա կի ցը կամ ֆակ տո րը
r - այ լընտ րան քա յին տո կո սադ րույ քը:
Կու նե նանք, որ 
PV = DxC1, որ տեղ
D=1/(1+r)

Են թադ րենք վե րը նշված 400000 ե կա մու տը ե րաշ խա վոր-
ված է: Տվ յալ տա րում պե տա կան պար տա տոմ սե րի ե կամ տա բե-
րությու նը կազ մում է տա րե կան 7 տո կոս: Հարց է ա ռա ջա նում, թե 
որ քան գու մար պետք է ներդ նել, որ պես զի 1 տա րուց ստա նանք 
400000 դո լար ե կա մուտ.

PV = DxC1=400000/1.07=373832
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Այս պի սով, այ սօր անհ րա ժեշտ է ներդ նել 373832 դո լար գու-
մար, որ պես զի 1 տա րի հե տո ու նե նալ անհ րա ժեշտ 400000 դո լար 
գու մա րը:

Են թադ րենք շի նա րա րությու նը սկսե լուց հե տո սե փա կա նա-
տե րը ո րո շում է այն վա ճա ռել: Այժմ հարց է ա ռա ջա նում, թե ինչ 
գնով կա րե լի է վա ճա ռել այդ շի նությու նը: Քա նի որ այդ սե փա կա-
նությու նը հե տա գա յում վա ճառ քի դեպ քում կա պա հո վի 400000 
դո լար ե կա մուտ, ներդ րո ղը կցան կա նա այն գնել ա վե լի ցածր գնով, 
քան 373832 դո լար գու մարն է: Դա այն քան է, որ քան ներդ րո ղը 
կա րող է ծախ սել (ներդ նել) պե տա կան պար տա տոմ սե րի շու կա յում, 
որ պես զի ա պա գա յում ստա նա 400000 դո լար ե կա մուտ: 350000-
ից մինչև 373832 դո լար գու մա րա յին հատ վա ծը ի րե նից ներ կա-
յաց նում է այն հա վա նա կան գի նը, ո րով վա ճա ռո ղը պատ րաստ է 
վա ճա ռել, իսկ գնոր դը պատ րաստ է վճա րել այդ ապ րան քի դի մաց:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ է կա պի տալ բյու ջե տա վո րու մը:  
2. Ո՞րն է փո ղի ժա մա նա կա յին ար ժե քի էությու նը: 
3. Ինչ պե՞ս են հաշ վում բեր ված ար ժե քը: 
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2.2 ԶՈՒՏ ԲԵՐՎԱԾ ԱՐԺԵՔԸ

Զուտ բեր ված ար ժե քի տնտե սա գի տա կան բո վան դա կությու նը 
բա ցատ րե լու հա մար շա րու նա կենք օգ տա գոր ծել օ րի նա կը: Ինչ-
պես նշե ցինք վա ճառ քի հա մար նա խա տես ված շի նության ի րա կան 
գի նը կազ մում է ա ռա վե լա գույ նը 373832 դո լար, ո րը հան դի սա-
նում է սպաս վե լիք ե կամ տի բեր ված ար ժե քը: Հի շենք նաև, որ այն 
կա ռու ցե լու հա մար ծախս վել է 350000 դո լար: Այս տե ղից կա րե լի 
է հաշ վել զուտ բեր ված ար ժե քը, որն ի րե նից ներ կա յաց նում է բեր-
ված ար ժե քի և նախ նա կան ներդ րում նե րի գու մար նե րի տար բե-
րությու նը: Բեր ված օ րի նա կի հա մար այն կազ մում է 23832 դո լար: 

Ե թե զուտ բեր ված ար ժե քը նշա նա կենք NPV-ով, իսկ նախ նա-
կան ներդր ված գու մա րը՝  C0-ով,    ա պա.

NPV = - C0 + PV

Բայց ի րա կա նում անհ նար է հաս տատ հա մոզ ված լի նել, որ 
շի նության վա ճառ քի գի նը կլի նի 400000 դո լար: Ե թե ներդ րո ղը 
կա րող է ստա նալ 400000 դո լար ե կա մուտ, ներդ նե լով 373832 
դո լար գու մար պե տա կան պար տա տոմ սե րի շու կա, ա պա դժվար 
թե նա գնի շի նությու նը: ներդ րող նե րը սո վո րա բար աշ խա տում են 
հնա րա վո րինս նվա զեց նել ռիս կե րը:

Են թադ րենք ներդ րու մա յին ծրագ րի ռիս կը հա վա սար է ֆոն դա-
յին բոր սա յում ի րա կա նաց վող գոր ծարք նե րի ռիս կին, որ տեղ ե կամ-
տա բե րության նոր ման հա վա սար է տա րե կան 12 տո կո սի: Ե թե, 
որ պես այ լընտ րան քա յին տո կո սադ րույք օգ տա գոր ծենք նշված 
տո կո սադ րույ քը, ա պա ներդ րու մա յին ծրագ րի բեր ված ար ժե քը 
հա վա սար կլի նի 357143 ԱՄն դո լա րի, իսկ զուտ բեր ված ար ժե քը 
7143 ԱՄն դո լա րի:

PV = 400000/1.12 = 357143
NPV = 357143-350000 = 7143

Տվ յալ դեպ քում այ սօր շի նության վա ճառ քի ա ռա վե լա գույն 
գի նը կիջ նի մինչև 357143 դո լար, ո րը և կա րող է հան դես գալ որ պես 
հա վա սա րակշռ ված գին:
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Հետ ևություն. ե թե շի նության կա ռու ցու մը ռիս կա յին չէ և  ա պա հո-
վության տե սա կե տից չի զի ջում պե տա կան պար տա տոմ սե րի ռիս կին, 
ա պա շի նության վա ճառ քի գի նը կկազ մի ա ռա վե լա գույ նը 373832 ԱՄն 
դո լար: Ե թե շի նության կա ռու ցու մը այն քան ռիս կա յին է, որ քան ներդ-
րում նե րը ֆոն դա յին բոր սա յում, ա պա այդ ռիս կը և դ րա հետ կապ ված 
ա նո րո շությու նը վա ճառ քի գի նը կի ջեց նի մինչև 357143 ԱՄն դո լար:

ներդ րու մա յին ծրագ րի ի րա կա նաց ման վե րա բա րյալ ո րո շում 
կա յաց նե լու հա մար օգտ վենք նաև կա պի տա լի ե կամ տա բե րության 
մե ծությու նից:

ներդր ված կա պի տա լի ե կամ տա բե րությու նը հաշ վարկ վում է 
հետև յալ կերպ՝

Ե կամ տա բե րությու նը = զուտ շա հույթ/ներդ րում ներ: 
Բեր ված օ րի նա կի դեպ քում այն հա վա սար է տա րե կան 14 

տո կո սի:
Հետ ևություն: Ե թե տա րե կան 14 տո կոս ե կամ տա բե րությու նը 

գե րա զան ցում է ֆոն դա յին բոր սա յի տո կոսդ րույ քին, ա պա կա րե լի 
է կա ռու ցել շի նությու նը, հա կա ռակ դեպ քում գու մա րը պետք է 
ներդ նել կամ ֆոն դա յին բոր սա, կամ էլ պե տա կան պար տա տոմ-
սե րի շու կա:

Զուտ բեր ված ար ժե քը ա վե լի ման րա մասն ու սում նա սի րե լու 
հա մար նախ և  ա ռաջ անհ րա ժեշտ է հաս կա նալ, թե ին չու ենք օգ տա-
գոր ծում ար ժեթղ թե րի շու կա յի տո կո սադ րույ քը որ պես այ լընտ րան-
քա յին տո կո սադ րույք:

Ս տորև գծա պատ կե րում դի տար կենք ներ կա և  ա պա գա ծախ-
սե րի ընտ րության հիմ նախն դի րը:

    

Գծապատկեր 3. Ներկա և ապագա ծախսերի (սպառման) ընտրությունը
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Են թադ րենք դրա մա կան ներ հոս քը ներ կա ժա մա նա կա հատ-
վա ծում (T0) կազ մում է B գու մար, իսկ մեկ տա րի հե տո (Т1) F գու-
մար: Ե թե նա խա պես ո րոշ ված չէ թե ինչ պես է օգ տա գործ վե լու կամ 
խնայ վե լու գու մա րը, ա պա անհ րա ժեշտ է այն կար գա վո րել ըն թաց-
քում, որն այն քան էլ հար մար չէ: Ե թե դրա մա կան ներ հոս քի հիմ-
նա կան մա սը ստաց վում է հա ջորդ տա րում, ա պա դրա հետ ևան քը 
կա րող է լի նել ան հա մա չափ սպա ռու մը (այ սինքն շատ քիչ տվյալ 
տա րում և  ան հա մե մատ չա փա զանց հա ջորդ տա րում): Այս դեպ քում 
ար դեն ի հայտ գա լիս կա պի տա լի շու կա յի անհ րա ժեշ տությու նը: 
Այն հնա րա վո րություն է տա լիս հնա րա վո րինս հա մա չափ բաշ խել 
ե կա մու տը ժա մա նա կի մեջ:

Կա պի տա լի շու կա յում կնքվում են գոր ծարք ներ ներ կա և  ա պա-
գա դրա մա կան մի ջոց նե րի վե րա բեր յալ: Գ ծապատկերում HD գի ծը 
ի րե նից ներ կա յաց նում է ներ կա և  ա պա գա դրա մա կան մի ջոց նե րի 
միջև փո խա նակ ման կուր սը: HDO անկյան տանգենսը հավասար 
է (1+r), որ տեղ r-ը տարեկան տո կո սադ րոյքն է: Փոք րաց նե լով 
այ սօր վա դրա մա կան ներ հոս քը` կա րող ենք ա վե լաց նել սպա ռու մը 
ա պա գա յում B*(1+r)` FH չա փով: Հ նա րա վոր է նաև վերց նել վարկ և 
մե ծաց նել այ սօր վա սպա ռու մը F/(1+r)` BD մե ծությամբ:

Դի տար կենք թվա յին օ րի նակ.
Են թադ րենք ներ կա դրա մա կան հոս քը՝ B=20000 դո լա րի, իսկ 

սպաս վե լիք ե կա մու տը 1 տա րուց՝ F = 25000 դո լար:
Ե թե նա խընտ րե լի է ա վե լի շատ ծախ սել ա պա գա յում, ա պա 

կա րե լի է ներդ նել 20000 դո լար կա պի տա լի շու կա, որ տեղ տո կո-
սադ րույ քը կազ մում է տա րե կան 7 տո կոս: Փո խա նա կա յին կուր սի 
գոր ծա կի ցը այ սօր վա և  ա պա գա դրա մա կան մի ջոց նե րի՝ այ սու հետև 
դո լա րի, միջև կկազ մի 1.07: Ա պա գա յում կու նե նանք 21400 դո լար: 
Ե թե հաշ վի առ նենք, որ լրա ցու ցիչ ու նենք նաև 25000 դո լար, դա 
կնշա նա կի, որ հա ջորդ տա րում կու նե նանք 46400 դո լար: Գ ծագ րում 
դա H կետն է: Ե թե ցան կա նում ենք ներ կա ժա մա նա կա հատ վա ծում 
ծախ սել ա վե լի շատ` ի հա շիվ ա պա գա 25000 դո լա րի, ա պա դա հնա-
րա վոր է ի րա կա նաց նել վարկ վերց նե լով: Բեր ված ար ժե քի բա նաձ ևի 
մի ջո ցով կա րող ենք պար զել, թե ինչ չա փի վարկ կա րե լի է ստա նալ:

PV= C1/(1+r) = 25000/1.07 = 23364
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23364 դո լա րը գու մա րը գծա պատ կեր 3-ում BD հատ վածն է:
ներ կա և  ա պա գա դրա մա կան հոս քե րի հա մա խառն բեր ված 

ար ժե քը /գծա պատ կեր 3-ում` D կե տը/ կկազ մի 43364  դո լար:
Գ ծա պատ կեր 3-ում կա րե լի է կանգ առ նել DH գծի ցան կա-

ցած կե տում՝ կախ ված սպա ռո ղի նա խա սի րությու նից: Սո վո րա բար 
սպա ռող նե րը չեն նա խընտ րում ծայ րա հեղ տար բե րակ ներ՝ խնա յե-
լով այ սօր վա ամ բողջ մի ջոց նե րը կամ էլ սպա ռե լով ամ բողջ ա պա-
գա ե կա մու տը: ն րանք աշ խա տում են հա վա սա րակշ ռել ներ կա և  
ա պա գա սպա ռու մը: 

Ի րա կա նում ան ձիք չեն սահ մա նա փակ վում գու մա րը ներդ նե-
լով միայն ար ժեթղ թե րի շու կա: ն րանք կա րող են ձեռք բե րել նաև 
սար քեր, մե քե նա ներ և  այլ ակ տիվ ներ: 

 $ T1

Գծապատկեր 4. Ներդրումային հնարավորությունների կորը

Դի տար կենք ներդ րու մա յին հնա րա վո րություն նե րի կո րը (գծա-
պատ կեր 4), ո րը թույլ կտա պար զել ձեռք բեր ված ակ տիվ նե րի ե կամ-
տա բե րությու նը: Ա ռա ջին 10000 ներդ րու մից մեկ տարի անց ստաց-
վում է 20000 ե կա մուտ, հա ջորդ 10000-ից` 15000 ե կա մուտ, 3-րդ 
10000-ից` 7000 ե կա մուտ: Այս դեպ քում գոր ծում է կա պի տա լի սահ-
մա նա յին ե կամ տա բե րության նվազման օ րեն քը՝ նվազող հատույցի 
կանոնը:

Փոր ձենք հա մա տե ղել գծա պատ կեր 3-ը և 4-ը: Կարող ենք  
են թադ րել որ սպա ռո ղը տի րա պե տում է սկզբնա կան մաք սի մալ D 
գու մարին:
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Գծապատկեր 5.  Արդյունավետ ներդրումների ընտրություն

Ե թե սպա ռո ղը նա խընտ րում է ներդ նել D գու մա րի որ ևէ մա սը 
կա պի տա լի շու կայում, ա պա նա կա րող է գտնվել DH գծի ցան կա ցած 
կե տում: Այժմ են թադ րենք, թե սպա ռո ղը իր սկզբնա կան ռե սուրս նե-
րից պա հում է j գու մա րը, իսկ մնա ցա ծը՝ jD գու մա րով ձեռք է բե րում 
սար քա վո րում ներ: ներդ րու մա յին հնա րա վո րություն նե րի կո րը ցույց 
է տա լիս, որ այդ պի սի ներդ րում նե րը ա պա գա յում կա պա հո վեն G 
գու մար: Բայց ի րա կա նում սպա ռող նե րի ճա շակ նե րը տար բեր են և 
հ նա րա վոր է, որ սպա ռո ղը չցան կա նա այ սօր սպա ռել j գու մար, իսկ 
ա պա գա յում G գու մար: Այս տեղ նորից դիմելով կա պի տա լի շու կային, 
կա րե լի է կար գա վո րել ծախ սե րը և  ե կա մուտ նե րը: ներդ նե լով j գու-
մա րը կա պի տա լի շու կա, հնա րա վոր է ա վե լաց նել ա պա գա ե կա մու տը 
GM-ով: Կամ էլ վերց նե լով վարկ ա պա գա ե կամ տի՝ G գու մա րի չա փով, 
կա րե լի է ա վե լաց նել ըն թա ցիկ ե կա մու տը JK-ով:

Հետ ևություն: ներդ նե լով JD գու մա րը ի րա կան ակ տիվ նե րի 
շու կա, այ նու հետև վերց նե լով կամ տրա մադ րե լով վարկ կա պի տա լի 
շու կա յում` կա րե լի է հաս նել KM գծի ցան կա ցած կե տին: Հա կա-
ռակ դեպ քում, ե թե ներդ րում կա տա րենք միայն ֆի նան սա կան շու-
կա, ա պա կա րող ենք գտնվել DH գծի ցան կա ցած կե տում: ն ման 
գոր ծար քով հնա րա վոր է նաև ներ կա յում կամ ա պա գա յում ծախ-
սել ա վե լի շատ, քան այն դեպ քում, ե թե գու մա րը ներդ նենք միայն 
ի րա կան ակ տիվ նե րի շու կա: Այդ դեպ քում մենք կա րող ենք գտնվել 
միայն DL կո րի ցան կա ցած կե տում:

Ա վե լի ման րա մասն քննար կենք ներդ րում ներն ի րա կան 
ակ տիվ նե րում: Ա մե նա մեծ գու մա րը, ո րը հնա րա վոր է օգ տա գոր ծել 
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այ սօր ա պա գա ե կա մուտ նե րից կազ մում է JK: Դա ներդ րում նե րի 
բեր ված ար ժեքն է: Այդ ներդ րում նե րը կազ մում են JD, իսկ բեր ված 
ար ժե քի և ներդ րու մի գու մա րի տար բե րությու նը կազ մում է DK: Սա 
զուտ բեր ված ար ժեքն է: Զուտ բեր ված ար ժե քը ա վե լաց նում է մեր 
ռե սուրս նե րը, ո րոնք ստաց վել են ի րա կան ակ տիվ նե րում ներդ րում-
նե րից: ներդ նե լով JD գու մա րը ի րա կան ակ տիվ նե րում` հնա րա վոր 
ո րո շում նե րից ի րա կա նաց նում ենք ա մե նա հա ջո ղը: Ին չու է այդ պես:

Գծապատկեր 6.  Արդյունավետ ներդրումային ընտրության հիմնավորում

Ե թե ներդ նում ենք JD գու մա րը ի րա կան ակ տիվ նե րում, ա պա 
զուտ բեր ված ար ժե քը հա վա սար է DK: Են թադ րենք ներդ նում ենք 
ND գու մա րը ի րա կան ակ տիվ նե րում: Այդ դեպ քում զուտ բեր ված 
ար ժե քը փոք րա նում է մինչև DP: Ի րա կա նում, ե թե ի րա կան ակ տիվ-
նե րում ներդ նենք շատ կամ քիչ JD գու մա րից, ա պա զուտ բեր ված 
ար ժե քը կփոք րա նա: ն շենք, որ ներդ նե լով JD գու մար, ներդ րում 
ենք կա տա րում գծագ րի այն կե տում, որ տեղ ներդ րու մա յին հնա րա-
վո րություն նե րի կո րը շո շա փում է տո կո սադ րույ քի ուղղին: ներդ-
րու մա յին հնա րա վո րություն նե րի կո րը ի րե նից ներ կա յաց նում է 
ներդ րում նե րի սահ մա նա յին ե կամ տա բե րությու նը, որ տեղ JD-ի 
ար տա ցո լու մը այդ կո րի վրա այն կետն է, որ տեղ ներդ րում նե րի 
սահ մա նա յին ե կամ տա բե րությու նը հա վա սար է տո կո սադ րույ քին: 

Այլ կերպ ա սած, կա րե լի է մաք սի մա լաց նել ե կա մու տը, ե թե 
ներդ նենք գու մա րը ի րա կան ակ տիվ նե րում այն քան ժա մա նակ, 
մինչ ներդ րում նե րի սահ մա նա յին ե կամ տա բե րությու նը հա վա սար 
է կամ մեծ է տո կո սադ րույ քից: Այդ դեպ քում կա րե լի է ձեռք բե րել 
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կամ տրա մադ րել վար կեր կա պի տա լի շու կա յում՝ օպ տի մա լաց նե լով 
կամ հա վա սա րակշ ռե լով ներ կա և  ա պա գա սպա ռու մը:

Այս պի սով, զուտ բեր ված ար ժե քի կա նո նը սահ մա նում է, որ 
անհ րա ժեշտ է ներդ նել այն քան գու մար, ո րը կմաք սի մա լաց նի 
ներդ րում նե րի զուտ բեր ված ար ժե քը: Զուտ բեր ված ար ժե քը ի րե-
նից ներ կա յաց նում է ա պա գա ե կամ տի բեր ված ար ժե քի և սկզբ նա-
կան ներդ րում նե րի տար բե րությու նը:

Ե կամ տա բե րության կա նո նը սահ մա նում է, որ պետք է ներդ-
նել մինչ այն պա հը, երբ ներդ րում նե րի սահ մա նա յին ե կամ տա բե-
րությու նը կհա վա սար վի կա պի տա լի շու կա յում նմա նա տիպ ներդ-
րում նե րի ե կամ տա բե րության նոր մին: 

Այդ կե տը գծագ րում ներդ րու մա յին հնա րա վո րություն նե րի 
կո րի և տո կո սադ րույ քի ուղղի շոշափման կետն է:

Բեր ված օ րի նակ նե րի հիմ քում դրված էին մի շարք 
աբստ րա վում ներ:

1. Գո յություն չու նի կա պի տա լի շու կա մուտք գոր ծե լու սահ մա-
նա փա կում ներ: Շու կա յի ոչ մի մաս նա կից չի կա րող միայ-
նակ ազ դել գնե րի վրա:

2. Ծախ սեր չեն պա հանջ վում շու կա մուտք գոր ծե լու հա մար 
և չ կան խո չըն դոտ ներ շու կա յում ար ժեթղ թե րի ա զատ 
առևտ րի հա մար:

3. Բո լոր մաս նա կից նե րը ու նեն ար ժեթղ թի գնի և յու րա քանչ-
յուր տե սա կի վե րա բեր յալ անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վություն:

նշ վա ծը են թադ րում է մրցակ ցա յին շու կա յի առ կա յություն: Այս-
պի սի շու կան բնո րոշ է զար գա ցած երկր նե րին:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞րն է զուտ բերված արժեքի տնտեսագիտական բովան-
դակությունը: 

2. Ինչպե՞ս են հաշվում զուտ բերված արժեքը:  
3. Ի՞նչ է այլընտրանքային ծախսը և որո՞նք են այլ ընտ րան-

քային շուկաները:  
4. Ի՞նչ է սահմանում զուտ բերված արժեքի կանոնը: 
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2.3 ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

նա խորդ օ րի նակ նե րում դի տար կե ցինք, թե ինչ պես գնա հա տել 
այն ակ տիվ նե րը, ո րոնք ա պա հո վում են ե կա մուտ մեկ տա րի հե տո: 
Այժմ ա վե լի ման րա մասն դի տար կենք այն դեպ քե րը, երբ ակ տիվ-
նե րից դրա մա կան ներ հոս քե րը սպաս վում են 2 և  ա վել տա րի հե տո: 
Մեկ տա րի հե տո դրա մա կան ներ հոսք ա պա հո վող ակ տիվ նե րի 
բեր ված ար ժե քը ո րոշ վում է հետև յալ բա նաձ ևով

PV = C1/(1+r1)

Են թադ րենք հա ջորդ տա րի ստա նա լու ենք 100 դո լար ե կա-
մուտ: Մեկ տա րի ժամ կե տով պե տա կան պար տա տոմ սի ե կամ տա-
բե րությու նը կազ մում է 7%: Այս դեպ քում բեր ված ար ժե քը հա վա-
սար կլի նի՝

PV = C1/(1+r1) = 100/1.07 =93.46

Երկ րորդ տար վա դրա մա կան հոս քի բեր ված ար ժե քի բա նաձևն 
ու նի հետև յալ տես քը՝

PV = C2/(1+r2)2 , որ տեղ

C2 - երկ րորդ տար վա դրա մա կան հոսքն է,
r2 - 2 տա րով ներդր ված գու մա րի տա րե կան տո կո սադ րույքն է:
Շա րու նա կե լով օ րի նա կը են թադ րենք, որ երկ րորդ տա րում ևս 

կս տա նանք 100$: 2 տա րի ժամ կե տով պար տա տոմ սե րի տա րե կան 
տո կո սադ րույ քը 7.7% -է, ո րը նշա նա կում է, որ 2 տա րի մար ման 
ժամ կե տով պար տա տոմ սե րում ներդր ված 1 դո լա րը երկ րորդ տար-
վա վեր ջին կա ճի մինչև 1.0772 = 1.16 դո լար:

Այս դեպ քում բեր ված ար ժե քը հա վա սար է՝

PV = C2/(1+r2)2 = 100/1.0772 = 86.21

Բերված արժեքի հատկություններից կարելի է առանձնացնել 
հետևյալը՝ (A+B) կամ (A-B) գումարի դրամական հոսքերի բերված 
արժեքը հավասար է համապատասխանաբար առանձին A դրա-
մական հոսքի բերված արժեքի և B դրամական հոսքի բերված 
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արժեքի գումարին կամ տարբերությանը: Այս հատկությունը 
հիմնականում օգտագործվում է այն ներդրումների համար, որոնք 
ապահովում են մի քանի տարվա դրամական հոսքեր: 

Երկու տարվա դրամական հոսքերի բերված արժեքը հավասար է.

PV = (C1/(1+r1)+C2/(1+r2)2)

Մի քանի տարիների դրամական հոսքերի համար բերված 
արժեքը հավասար է՝

PV = ∑
=

n

t 1

(Ct/(1+rt)t)

Զուտ բերված արժեքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

NPV = - C0 + ∑
=

n

t 1

(Ct /(1+rt)t) , որտեղ

C0 - նախնական ներդրումն է:
Եթե այսօրվա մեկ դրամը ավելի թանկ է, քան վաղվա մեկ դրամը, 

կարելի է հետևություն անել, որ երկրորդ ինտերվալում ստացվող մեկ 
դրամն ավելի քիչ արժի այսօր, քան վաղվա մեկ դրամը: Արդյոք  ճիշտ 
է այդ պնդումը, եթե յուրաքանչյուր ինտերվալի համար տոկոսա-
դրույքները տարբեր են:

Կատարենք հետևյալ ենթադրությունը. 
r1=20%
r2=7%
r1-ը առաջին տարվա տոկոսադրույքն է, իսկ՝
r2-ը երկու տարի հետո ստացվող դրամական միջոցի  տո կո-

սադրույքն է: 
Կունենանք՝

DF1= 1/(1+r) = 1/1.2 =0.83
DF2= 1/(1+r)2=1/1.072=0.87

Այս դեպ քում ստաց վում է, որ երկ րորդ տար վա վեր ջում 
ստաց ված գու մա րը ա վե լի թանկ ար ժե, քան ա ռա ջին տա րում: 
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Բայց ի րա կա նում այս օ րի նա կում կա տար վեց սխալ են թադ րություն: 
ցան կա ցած անձ, ով կա րող է վերց նել կամ տրա մադ րել վար կեր 
վե րը նշված տո կո սոդ րույք նե րով, կա րող է շատ կարճ ժա մա նա կա-
հատ վա ծում հարս տա նալ: Դի տար կենք այդ «փո ղի սար քի» գոր ծե-
լու մե խա նիզ մը:

Են թադ րենք ու նենք 1000 դո լար գու մար, ո րը կա րե լի է 1 
տա րով ներդ նել ա վանդ տա րե կան 20% տո կո սադ րույ քով: Այդ 1000 
դո լար գու մա րը հա ջորդ տա րի կդառ նա 1200$: Դա շատ գրա վիչ է: 
Հա ջորդ տա րի կա րե լի է ևս ներդ նել ա վանդ 1 տա րով՝ ար դեն 1200$ 
գու մա րի չա փով: 

Եթե անգամ պարզապես թող նենք 1200$ գու մա րը բան կա յին 
հաշ վին,  երկ րորդ տար վա վեր ջին նվազագույնը կու նե նանք 1200$: 
Հա ջորդ քայ լը կլի նի վերց նել բան կից վարկ 2 տա րով 1200$ գու-
մա րի բեր ված ար ժե քի չա փով: Տա րե կան 7% տո կո սադ րույ քի դեպ-
քում 1200$ գու մա րի բեր ված ար ժե քը հա վա սար է հետև յա լին՝

PV = 1200/1.072=1048

Այս պի սով, ներդ նե լով 1000$ գու մար մեկ տարով, որպես 
ավանդ և երկու տարով վարկ վերցնելով ունենում ենք 1048$, 
այսինքն 48$ շահույթ: նույն ձև կա րե լի է ներդ նել 1048$ գու մա րը: 
Գոր ծար քի պար բե րա բար կրկնու մը հնա րա վո րություն կտա բա վա-
կա նին ա րագ հարս տա նալ: 

Այս պի սի ի րա վի ճակ չի կա րող եր կար պահ պան վել կա պի տա լի 
շու կա յում: ցան կա ցած բանկ, ո րը կտրա մադ րի վարկ 7%-ով և 20% 
տո կո սադ րույ քով ա վան դի ներդր ման հնա րա վո րություն կա րող է 
ա րագ սնանկա նալ:

նշ վա ծից կա րե լի է են թադ րել.
•	 Վաղ վա փո ղը չի կա րող լի նել ա վե լի է ժան, քան ևս մեկ օր 

հե տո: 1 տա րի հե տո սպաս վե լիք փո ղի ար ժե քը, ան պայ-
ման մեծ է 2-րդ տար վա վեր ջում սպաս վե լիք փո ղի ար ժե-
քից:

•	 Ի րա կա նում գո յություն չու նի «փո ղի սարք» հաս կա-
ցությու նը: Կա պի տա լի շու կա յում ցան կա ցած պո տեն-
ցիալ «փող ստեղ ծե լու սարք» ան մի ջա պես կփո շիաց վի 
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ներդ րող նե րի կող մից, ո րոնք կփոր ձեն օգտ վել ա ռա ջա ցած 
հնա րա վո րությու նից: Այս պի սով X և Y ար ժեթղ թե րի գնե րը 
գտնվում են սերտ կա պի մեջ, այ լա պես գո յություն կու նե-
նար «փո ղի սարք» և կա պի տա լի շու կա նե րը չէին կա րող 
գտնվել հա վա սա րակշ ռության մեջ:

Ի րա կա նում տո կո սադ րույք նե րը կա րող են տար բեր լի նել 
ա պա գա տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում: Բայց վե րը նշված 
օ րի նակ նե րում են թադր վում է, որ տար բեր ժա մա նա կա հատ ված-
նե րի հա մար տո կո սադ րույ քը մնում է նույ նը, այ սինքն չի փո փոխ-
վում: Դա նշա նա կում է, որ կա րող ենք փո խա րի նել r1,r2,….rn տո կո-
սադ րույք նե րը r-ով:

Վե րա դառ նանք նախ կի նում քննարկ ված օ րի նա կին, ո րը վե րա-
բե րում էր շի նա րա րության ի րա կա նաց մա նը և  են թադ րենք, որ 
շի նա րա րությու նը կտևի ոչ թե 1 տա րի, այլ 2 տա րի, և կա պա լա ռուն 
պա հան ջում է վճա րու մը կա տա րել հետև յալ կար գով.

1. նախ նա կան վճա րել 100000$ (հի շենք, որ հո ղը ար ժեր 
50000$):

2. Վ ճա րել 100000$ գու մար մեկ տա րի հե տո:
3. Վ ճա րել 100000$ գու մար 2-րդ տար վա վեր ջում՝ շեն քը 

պատ րաստ հանձ նե լուց հե տո:
Փոր ձենք պար զել, թե արդ յոք ար ժե սկսել շի նա րա րությու նը, 

թե ոչ:

Աղյուսակ 9. Տարաժամկետ վճարումներով շինարարություն

t=0 t=1 t =2
Հող - 50000
Շինարարություն -100000 -100000 -100000
Հասույթ +400000
Ընդամենը C0 = -150000 C1 = -100000 C2 = 300000

Եթե տոկոսադրույքը հավասար է տարեկան 7%, ապա զուտ 
բերված արժեքը հավասար կլինի 

NPV = C0 + C1/(1+r) + C2/(1+r)2 = -150000 - 100000/1.07 + 300000/1.072 = 18573
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Այս պի սով չնա յած այն փաս տին, որ շի նա րա րությու նը կտևի 
2 տա րի, կա րե լի է ըն դու նել այդ ա ռա ջար կը, քա նի որ հնա րա վո-
րություն ենք ստա նում հե տաձ գել վճար նե րը: Վ ճար նե րի հե տաձ-
գու մը իր հեր թին ազ դում է զուտ բեր ված ար ժե քի վրա, ո րը, չնա յած 
որ փոք րա նում է նախ կին 23832 մինչև 18573, բայց ևայն պես մնում 
է դրա կան, որն էլ հիմք է տա լիս պնդել, որ շի նա րա րությու նը սկսե լը 
ձեռնտու է:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչպե՞ս են հաշվում երկարաժամկետ ակտիվների բերված 
արժեքը:  

2. Ինչպե՞ս են հաշվում երկարաժամկետ ակտիվների զուտ 
բերված արժեքը:

3. Ինչպե՞ս կարելի է հիմնավորել փողի ժամանակային 
արժեքի կանոնը երկարաժամկետ հատվածի համար: 
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2.4 ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ

Հետգնման ժամկետը:
Գո յություն ու նեն մի շարք ցու ցա նիշ ներ, ո րոնք նույն պես 

կա րե լի է օգ տա գոր ծել ներդ րու մա յին ծրագ րե րը գնա հա տե լիս: 
Դի տար կենք այ լընտ րան քա յին 4 ցու ցա նիշ ներ.

1. Հետգն ման ժամ կետ (PBP):
2. Ակ տիվ նե րի հաշ վեկշ ռա յին ար ժե քի նկատ մամբ մի ջին 

շա հույթ:
3. Ե կամ տա բե րության ներ քին նորմ (IRR):
4. Շա հու թա բե րության գոր ծա կից (PI):
Ծ րագ րի հետգն ման ժամ կե տը ի րե նից ներ կա յաց նում է ո րո-

շա կի ժա մա նա կաշր ջան, ո րի ըն թաց քում կան խա տես ված դրա մա-
կան հոս քե րի ամ բող ջա կան գու մա րը հա վա սար վում է նախ նա կան 
ներդ րում նե րին: Են թադ րենք A ծրագ րի նախ նա կան ներդ րում նե րը 
կազ մում են 2000$: Ծ րա գի րը ա պա հո վում է միայն 1 դրա մա կան 
ներ հոսք ա ռա ջին տա րում 2000$ գու մար չա փով: Այ լընտ րան քա յին 
ծախ սե րը կազ մում են 10%: Հետ ևա բար՝ 

NPV (A) = -2000 + 2000/1.1 = -182

B ծրա գի րը նույն պես պա հան ջում է 2000$ նախ նա կան ներդ-
րում: Ծ րագ րով նա խա տես ված է 3 դրա մա կան ներ հոսք՝ 1-ին և 2-րդ 
տա րի նե րում 1000-ա կան դո լար և 5000$  եր րորդ տա րում: 

NPV (B) = -2000 + 1000/1.1 + 1000/(1.1)2 + 5000/(1.1)3 = 3492$ 

Այս պի սով, հա մա ձայն զուտ բեր ված ար ժե քի կա նո նի, պետք է 
հրա ժար վել A ծրագ րից և  ըն դու նել B ծրա գի րը: Այժմ դի տար կենք 
2 ծրագ րե րի հետգն ման ժամ կետ նե րը: A ծրագ րի հետգն ման ժամ-
կե տը 1 տա րի է, իսկ B ծրագ րի նը` 2 տա րի: Ե թե ներդ րու մա յին ծրա-
գի րը կազ մե լիս հիմն վենք միայն հետգն ման ցու ցա նի շի վրա, ա պա 
նա խընտ րե լի է A ծրա գի րը, քա նի որ այդ ծրագ րի հետգն ման ժամ-
կե տը ա վե լի կարճ է: Հետգն ման ժամ կե տը թե րությու նից հիմ նա-
կա նը այն է, որ ցու ցա նի շը հաշ վար կե լիս հաշ վի է առն վում միայն 
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այն տա րի նե րի դրա մա կան ներ հոս քե րը, ո րոնց գու մա րը հա վա-
սար վում է նախ նա կան ներդ րում նե րին:

Դի տար կենք հետև յալ ծրագ րե րը (աղ յու սակ 10).

Աղ յու սակ 10. Ներդ րու մա յին ծրագ րե րի գնա հա տում

C0 C1 C2 C3 NPV, r= 10% PBP
C -2000 1000 1000 5000 3492 2
D -2000 0 2000 5000 3409 2
E -2000 1000 1000 100000 74867 2

Հա մա ձայն հետգն ման ժամ կե տի C, D, E ներդ րու մա յին ծրագ-
րե րը հա վա սա րա չափ գրա վիչ են: Բայց ի րա կա նում լա վա գույն 
տար բե րա կը E ծրա գիրն է, քա նի որ այդ ծրագ րի զուտ բեր ված 
ար ժե քը ա ռա վե լա գույնն է: 

Տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րի ըն թաց քում դրա մա-
կան մի ջոց նե րի հոս քե րի ժա մա նա կա յին ար ժեք նե րի միջև տար-
բե րությու նը չե զո քաց նե լու նպա տա կով` հետգն ման ժամ կե տի 
կա նո նը ո րո շե լիս վերց վում են դիս կոն տա վոր ված դրա մա կան 
մի ջոց նե րի հոս քե րը: Դիս կոն տա վոր ված հետգն ման ժամ կե տի 
կա նո նը ցույց է տա լիս, թե ինչ ժամ կե տով պետք է ի րա կա նաց նել 
նա խա գի ծը, որ պես զի այն զուտ բեր ված ար ժե քի տե սանկ յու նից 
լի նի ի մաս տա լից: 

Հետգն ման կա նո նի այս պի սի կա տա րե լա գոր ծու մը հնա րա վո-
րություն է տա լիս խու սա փել հետգն ման ժամ կե տի շրջա նակ նե րում 
բո լոր դրա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի միա տե սակ դի տարկ ման 
ժա մա նակ ա ռա ջա ցող սխալ նե րից: Սա կայն այս դեպ քում ևս դիս-
կոն տա վոր ված հետգն ման կա նո նը հաշ վի չի առ նում հետգն ման 
ժամ կե տից հե տո ա ռա ջա ցող դրա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րը:

Ակ տիվ նե րի հաշ վեկշ ռա յին ար ժե քի նկատ մամբ մի ջին 
շա հույ թը:
նշ ված ցու ցա նի շը ո րո շե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ծրագ րի 

կան խա տես ված մի ջին շա հույ թը բա ժա նել ներդ րում նե րի հաշ վեկշ-
ռա յին մի ջին ար ժե քին: Այ նու հետև, այդ ցու ցա նի շը հա մե մատ վում է 



74

ըն կե րության այլ ար տա քին ցու ցա նիշ նե րի հետ (օ րի նակ, ճյու ղի 
հա մար հաշ վարկ ված մի ջին շա հու թա բե րության հաշ վա պա հա կան 
նոր մի հետ):

Դի տար կենք ներդ րու մա յին ծրա գիր, ո րի ի րա կա նաց ման 
հա մար պա հանջ վում է 9000$ ներդ րում հիմ նա կան մի ջոց նե րում:

Աղ յու սակ 11. Ներդ րու մա յին ծրագ րե րի գնա հա տում

Ծ րա գիր A 1ին տա րի 2րդ տա րի 3րդ տա րի
Ե կա մուտ ներ 12000 10000 8000

 Ծախ սեր 6000 5000 4000
Դ րա մա կան հոսք 6000 5000 4000
Ա մոր տի զա ցիա 3000 3000 3000
 Զուտ շա հույթ 3000 2000 1000

 Շա հու թա բե րության հաշ վա պա հա կան մի ջին նոր մը հա վա-
սար է տա րե կան մի ջին շա հույ թի և տա րե կան մի ջին ներդ րում նե րի 
հա րա բե րությա նը, այն է 2000/4500 = 0.44 կամ էլ 44%:

ներդ րում նե րի (ակ տիվ նե րի) հաշ վեկշ ռա յին մի ջին ար ժե քը 
ո րոշ վում է հետև յալ ե ղա նա կով.

Աղ յու սակ 12. Ակ տիվ նե րի մնա ցոր դա յին ար ժե քի ո րո շում

T=0 T=1 T=2 T=3
Ակ տիվ նե րի հաշվեկշռ. 
սկզբնա կան արժեք 9000 9000 9000 9000

Ամորտիզացիա 0 3000 6000 9000
Ակ տիվ նե րի մնացորդային
հաշվեկշռային արժեք 9000 6000 3000 0

ներդ րում նե րի հաշ վեկշ ռա յին մի ջին ար ժե քը հա վա սար է 
18000/4 = 4500$:

Այս ցու ցա նի շը ու նի մի շարք թե րություն ներ: Ա ռա ջին` այն ներ-
կա յաց նում է մի ջին մե ծություն, այ սինքն հաշ վի չի առն վում այն 
փաս տը, որ տվյալ պա հի դրա մա կան մուտ քերն ու նեն ա վե լի մեծ 
ար ժեք, քան այդ նույն մուտ քե րը բա ժան ված ժա մա նա կի մեջ:
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ն շենք նաև, որ այս ցու ցա նի շի հիմ քում դրված է հաշ վա պա-
հա կան շա հույ թը, այլ ոչ թե ծրագ րի ըն թաց քում ստաց ված դրա մա-
կան ներ հոս քե րը: Հա ճախ դրա մա կան հոս քե րի մե ծությու նը խիստ 
տար բեր վում է հաշ վա պա հա կան շա հույ թից:

Ե թե ներդ րու մա յին ծրագ րե րը գնա հա տե լու հա մար օգ տա-
գործ վում է նշված ցու ցա նի շը, պետք է ո րո շել նաև այդ ցու ցա նի շի 
չա փը: Եր բեմն հա մե մա տության հա մար օգ տա գործ վում է հաշ վա-
պա հա կան շա հույ թը: Այս դեպ քում շա հու թա բե րության բարձր նոր-
մով ըն կե րությունն եր բեմն ան հիմն հրա ժար վում է լավ ծրագ րե րից 
և հա կա ռա կը՝ ցածր շա հու թա բե րության նոր մով ըն կե րություն նե րը 
եր բեմն ըն դու նում են ի րա կա նում ան հա ջող ծրագ րեր:

Ե կամ տա բե րության ներ քին նոր մը:
Ե կամ տա բե րության ներ քին նոր մի գոր ծա կի ցը այն հիմ նա կան 

ցու ցա նիշ նե րից է, որն օգ տա գործ վում է ներդ րու մա յին ծրագ րե րը 
գնա հա տե լիս: 

Մեկ տա րի հե տո միայն մեկ դրա մա կան ներ հոսք ա պա հո վող 
ներդ րում նե րի ե կամ տա բե րության նոր մը հա վա սար է.

Ե կամ տա բե րության նոր մը = (դրա մա կան հոս քեր/ին վես տի-
ցիա նե րի) - 1

Կա րե լի է հաշ վել նաև դիս կոն տի դրույ քը, երբ ներդ րու մա յին 
ծրագ րի զուտ բեր ված ար ժե քը հա վա սար է 0-ի /NPV=0/ :

NPV = C0 + C1/(1+D) = 0

Այս տե ղից,
D = C1/(-C0) - 1, որ տեղ

C1= դրա մա կան հոս քերն են,
-C0 = նախ նա կան ներդ րում ներն են:
Այս պի սով, դիս կոն տի դրույ քը հա վա սար է ե կամ տա բե րության 

նոր մին միայն այն դեպ քում, երբ NPV = 0:
Գո յություն չու նի եր կա րա ժամ կետ ակ տիվ նե րի ե կամ տա բե-

րության նոր մը ո րո շե լու միակ ու նի վեր սալ բա նաձև: Այդ նպա տա կի 
հա մար ա վե լի ըն դու նե լի է դիս կոն տաց ված դրա մա կան հոս քե րի 
ե կամ տա բե րության նոր մը, այ սինքն ե կամ տա բե րության ներ քին 
նոր մը: Ե կամ տա բե րության ներ քին նոր մը՝ (IRR), դիս կոն տի այն 
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դրույքն է, ո րի դեպ քում NPV=0-ի: Դա նշա նա կում է, որ t տա րի 
տևո ղությամբ ներդ րու մա յին ծրագ րի ե կամ տա բե րության ներ քին 
նոր մը կա րե լի է ո րո շել հետև յալ բա նաձ ևից.

NPV = C0 + C1/(1+IRR) + C2/(1+IRR)2+…+Ct /(1+IRR)t = 0

Ե կամ տա բե րության ներ քին նոր մը կա րե լի է ընտ րել հա մե մա-
տության կար գով:

Օ րի նակ, դի տար կենք հետև յալ դրա մա կան հոս քե րով ծրա գիր.

C0 = -4000
C1 = 2000
C2 = 4000
NPV = -4000 + 2000/(1+IRR) + 4000/(1+IRR)2 = 0

Ե թե դիս կոն տի դրույ քը հա վա սար է 0-ի, ա պա զուտ բեր ված 
ար ժե քը չի կա րող հա վա սար լի նի 0-ի: Այն հա վա սար է՝

NPV = -4000 + 2000/1 + 4000/12 = 2000

Հետ ևա բար ե կամ տա բե րության ներ քին նոր մը պետք է մեծ 
լի նի 0-ից: Փոր ձենք դրա մա կան հոս քե րը դիս կոն տաց նել 50%-ով: 
Այդ դեպ քում՝

NPV = -4000 + 2000/1.5 + 4000/1.52 = -889

Զուտ բեր ված ար ժե քը բա ցա սա կան է, հետ ևա բար IRR պետք 
է փոքր լի նի 50%-ից:

Փոր ձենք գծագ րի վրա ցույց տալ զուտ բեր ված ար ժե քի և դիս-
կոն տի դրույ քի կա պը:

Գծապատկեր 7. Զուտ բերված արժեքի և դիսկոնտի դրույքի կապը
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Գ ծագ րից եր ևում է, որ 28% դիս կոն տի դրույ քի դեպ քում NPV = 0:
Ե կամ տա բե րության ներ քին նոր մը ճիշտ հաշ վար կե լու հա մար 

կա րե լի է մի քա նի տար բեր դիս կոն տի դրույք նե րի դեպ քում հաշ վել 
զուտ բեր ված ար ժե քը, այ նու հետև ստաց ված թվե րը նշել գծագ րի 
վրա և միաց նել կո րով:

Այս պի սով հա մա ձայն ե կամ տա բե րության ներ քին նոր մի 
կա նո նի ներդ րու մա յին ծրա գի րը ըն դու նե լի է, ե թե այ լընտ րան-
քա յին ծախ սե րը ա վե լի փոքր են, քան ե կամ տա բե րության ներ քին 
նոր մը:

Գ ծագ րում, ե թե այ լընտ րան քա յին ծախ սե րը փոքր են ե կամ-
տա բե րության ներ քին նոր մից, ո րը 28%-է, ա պա այ լընտ րան քա-
յին ծախ սերն հա վա սա րա չափ դրույ քով դիս կոն տաց նե լուց հե տո, 
ծրագ րի զուտ բեր ված ար ժե քը դրա կան է: (NPV > 0) :

Ե թե այ լընտ րան քա յին ծախ սե րը հա վա սար են ե կամ տա բե-
րության ներ քին նոր մա յին, ա պա ծրագ րի NPV =0-ի:

Ե թե այ լընտ րան քա յին ծախ սե րը գե րա զան ցում են ե կամ տա-
բե րության ներ քին նոր մը, ծրագ րի զուտ բեր ված ար ժե քը բա ցա-
սա կան է (NPV< 0):

Ե կամ տա բե րության ներ քին նորմն ու նի հետև յալ 
թե րություն նե րը:

Դի տար կենք հետև յալ ներդ րու մա յին ծրա գի րը.

Աղ յու սակ 13. Ներդ րու մա յին ծրագ րի գնա հա տում

Ծ րա գիր C0 C1 C2 C3 IRR NPV, r=10%

B 1000 -3600 4320 -1738 20 -0.75

B ծրագ րի զուտ բեր ված ար ժե քը հա վա սար է 0-ի, երբ դիս-
կոն տի դրույ քը հա վա սար է մոտ 20%-ի: Ե թե այ լընտ րան քա յին 
ծախ սե րը հա վա սար են 10%-ի, ա պա հա մա ձայն ե կամ տա բե-
րության ներ քին նոր մի կա նո նի ծրա գի րը պետք է ըն դու նել: Գ ծա-
գի րը ու նի հետև յալ տես քը.
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Գծապատկեր 8. Զուտ բերված արժեքի և դիսկոնտի դրույքի միջև կապը

Բայց գծա պատ կեր 8-ից եր ևում է, որ ե թե այ լընտ րան քա յին 
ծախ սե րը հա վա սար են 10% (այ սինքն փոքր են IRR-ից) դա դեռ չի 
նշա նա կում, որ կա րե լի է ըն դու նել ծրա գի րը, քա նի որ այդ դեպ քում 
զուտ բեր ված ար ժե քը բա ցա սա կան է: 

Օ րի նա կում պար զեց վել է եր կա րա ժամ կետ ներդ րում նե րի 
վեր լու ծությու նը են թադ րե լով, որ այ լընտ րան քա յին ծախ սե րը միև-
նույնն են բո լոր դրա մա կան հոս քե րի հա մար: Ե թե այ լընտ րան քա-
յին ծախ սե րը տար բեր են, ա պա ե կամ տա բե րության ներ քին նոր մի 
հետ պետք է հա մե մա տել կամ այ լընտ րան քա յին ծախ սե րի մի ջին 
կշռված ցու ցա նի շը, կամ էլ ար ժեթղ թե րի շու կա յի տո կո սադ րույ քը, 
ո րոնք ու նեն ծրագ րին հա վա սա րա չափ ռիս կայ նություն:

Շա հու թա բե րության գոր ծա կի ցը:
Շա հու թա բե րության գոր ծա կի ցը հա վա սար է ա պա գա կան-

խա տես ված դրա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի բեր ված ար ժե քի և 
նախ նա կան ներդ րում նե րի հա րա բե րությա նը:

PI = PV/(-C0), որ տեղ

PI - շա հու թա բե րության գոր ծա կիցն է:
Այս ցու ցա նի շը օգ տա գոր ծե լու դեպ քում կըն դուն վեն այն ներդ րու-

մա յին ծրագ րե րը, ո րոնց շա հու թա բե րության գոր ծա կի ցը մեծ է մե կից: 
Ե թե PI>1-ից, ա պա բեր ված ար ժե քը մեծ է նախ նա կան ներդ-

րում նե րից, հետ ևա բար NPV>0-ից:
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Բայց ևայն պես, միայն այս ցու ցա նի շի կի րա ռու մը կա րող է հիմք 
հան դի սա նալ սխալ ո րո շում ներ կա յաց նե լու հա մար:

Դի տար կենք հետև յալ 2 ծրագ րե րը

Աղ յու սակ 14. Ներդ րու մա յին ծրագ րե րի գնա հա տում

C0 C1 PV, r=10% PI NPV, r=10%

A -100 200 182 1.82 82

B -10000 15000 13636 1.36 3636

Են թադ րենք պետք է ընտ րել A և B ծրագ րե րից միայն մե կը: Ըստ 
զուտ բեր ված ար ժե քի ցու ցա նի շի պետք է ըն դու նել B ծրա գի րը, իսկ 
հա մա ձայն շա հու թա բե րության գոր ծակ ցի ցու ցա նի շի նպա տա կա-
հար մար է A ծրա գի րը: Տվ յալ դեպ քում կա րե լի է դի տար կել ներդ-
րում նե րի ա ճած մա սի շա հու թա բե րության ին դեք սը:

C0 C1 PV, r=10% PI NPV, r=10%

A – B -9900 14800 13454 1.36 3554

Լ րա ցու ցիչ ներդ րում նե րի շա հու թա բե րության գոր ծա կի ցը մեծ 
է 1-ից, այ սինքն տվյալ դեպ քում B ծրա գի րը լա վա գույնն է:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո րո՞նք են ներդ րու մա յին ծրագ րե րի գնա հատ ման այ լընտ-
րան քա յին ցու ցա նիշ նե րը: 

2. Ի՞նչ է ներդ րում նե րի հետգն ման ժամ կե տը:
3. Ինչ պե՞ս են հաշ վում հետգն ման ժամ կե տի ցու ցա նի շը: 
4. Ինչ պե՞ս են հաշ վում ակ տիվ նե րի հաշ վեկշ ռա յին ար ժե քի 

նկատ մամբ մի ջին շա հույ թի ցու ցա նի շը: 
5. Ի՞նչ է ե կամ տա բե րության ներ քին նոր մը: 
6. Ինչ պե՞ս են հաշ վում ե կամ տա բե րության ներ քին նոր մի ցու-

ցա նի շը: 
7. Ինչ պե՞ս են հաշ վում շա հու թա բե րության գոր ծա կի ցը:
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2.5 ԲԻԶՆԵՍԻ ԱՐԺԵՔԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Այն փաս տը, որ ծրա գիրն ու նի դրա կան զուտ բեր ված ար ժեք, 
դեռ չի նշա նա կում, որ տվյալ պա հը լա վա գույնն է ծրագ րի ի րա-
կա նաց ման հա մար: Ծ րագ րի ար ժե քը կա րող է ա վե լա նալ, ե թե 
այն թող նել ա պա գա յում ի րա կա նաց նե լու հա մար: ն մա նա պես, 
ե թե ծրա գիրն ու նի բա ցա սա կան զուտ բեր ված ար ժեք ներ կա 
պա հին, ա պա ա պա գա յում ի րա կա նաց նե լիս այն կա րող ու նե նալ 
հա ջո ղություն:

Այս պի սով ցան կա ցած ծրա գիր ու նի եր կու այ լընտ րանք՝ ի րա-
կա նաց նել այ սօր կամ հե տաձ գել ա պա գա յի հա մար:

Են թադ րենք գո յություն ու նի դժվա րա մատ չե լի ան տա ռա-
յին տա րածք, ո րը նա խա տես ված է շի նա նա րա րության հա մար: 
Այն տեղ շի նա րա րություն կազ մա կեր պե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 
նախ և  ա ռաջ գու մար ներդ նել ճա նա պարհ նե րի և  այլ հե ռա հա-
ղոր դակ ցության մի ջոց նե րի ստեղծ ման հա մար: Որ քան այս ծրա-
գի րը հե տաձգ վի, այն քան ա վե լի շատ ներդ րում կպա հանջ վի: 
Մ յուս կող մից հե տաձգ ված ժա մա նա կաշր ջա նում կա րող է ա ճել 
ան տա ռան յու թի գի նը: ներդ րում նե րի օպ տի մալ ժա մա նա կաշր-
ջա նը ո րո շե լը շատ դժվար է: Դի տարկ ված ներդ րու մա յին ծրագ-
րե րը հիմն ված էին այն են թադ րության վրա, որ բաժ նե տի րա կան 
ըն կե րությու նը կմաք սի մա լաց նի իր ֆի նան սա կան հնա րա վո-
րություն նե րը, ե թե ըն դու նի միայն այն ծրագ րե րը, ո րոնք ու նեն 
դրա կան զուտ բեր ված ար ժեք: Բայց են թադ րենք, որ գո յություն 
ու նեն ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ի րա գործ ման սահ մա նա փա կում-
ներ, ո րոնք թույլ չեն տա լիս ըն դու նել բո լոր դրա կան զուտ բեր ված 
ար ժե քով ծրագ րե րը: Այս դեպ քում անհ րա ժեշտ է ընտ րել ծրագ-
րե րի այն խում բը, ո րը կա պա հո վի հնա րա վոր ա ռա վե լա գույն 
զուտ բեր ված ար ժեք՝ հաշ վի առ նե լով ըն կե րության ռե սուրս նե րի 
սահ մա նա փակ քա նա կը:

Են թադ րենք ըն կե րության ամ բող ջա կան ռե սուրս նե րը 10 մի լիոն 
դո լար են և ներդ րում նե րի այ լընտ րան քա յին ծախ սե րը 10%-են: 
Դի տար կենք հետև յալ A,B և C ծրագ րե րը.
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Աղ յու սակ 15. Ներդ րու մա յին ծրագ րե րի գնա հա տում

C0 C1 C2 NPV,r=10% PI
A -10 +30 +5 21 3.1
B -5 5 20 16 4.2
C -5 5 15 12 3.4

Ըն կե րության ռե սուրս նե րը բա վա րա րում են, որ պես զի ի րա կա-
նաց վի կամ A ծրա գի րը, կամ էլ B և C ծրագ րե րը: Քա նի որ B և C 
ըն կե րություն նե րի զուտ բեր ված ար ժեք նե րը ա ռան ձին-ա ռան ձին 
փոքր են A-ից, բայց միա սին վերց րած մեծ են, ա պա միան շա նակ 
պետք է ի րա կա նաց նել B և C ծրագ րե րը միա սին: Պետք է ընտ-
րել այն ծրա գի րը կամ ծրագ րե րը, ո րոնց զուտ բեր ված ար ժե քը 
ա ռա վե լա գույնն է հա մե մա տած նախ նա կան ին վես տի ցիա նե րի 
հետ: ներդ րու մա յին ծրագ րե րի գնա հատ ման վե րը նշված պար զա-
գույն մե թո դը չի օգ տա գործ վում, երբ ըն կե րության ռե սուրս նե րը 
փո փոխ վում են ժա մա նա կի ըն թաց քում: Են թադ րենք որ 0 և 1 տար-
վա հա մար գո յություն ու նի բյու ջե տա յի սահ մա նա փա կում 10 մլն. 
դո լար գու մա րով: Դի տար կենք հետև յալ օ րի նա կը.

Աղ յու սակ 16. Ներդ րու մա յին ծրագ րե րի գնա հա տում

C0 C1 C2 NPV,r =10% PI
A -10 30 5 21 3.1
B -5 5 20 16 4.2
C -5 5 15 12 3.4
D 0 -40 60 13 1.4

 
Կա րե լի է ընտ րել ա ռա ջին դեպ քը, բայց այս դեպ քում հնա րա-

վոր չէ ըն դու նել նաև D ծրա գի րը, ո րը գե րա զան ցում է 1 տար վա մեր 
բյու ջե տա յին սահ մա նա փա կու մը:

Գո յություն ու նի նաև այ լընտ րան քա յին հնա րա վո րություն` 
ըն դու նե լով A ծրա գի րը: Չ նա յած այն փաս տին, որ ծրագ րի զուտ 
բեր ված ար ժե քը փոքր է B և C ծրագ րե րի զուտ բեր ված ար ժեք նե-
րից, A ծրա գի րը ա պա հո վում է 30 մլն. դո լար գու մար 1 տա րում, 
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ո րը հնա րա վո րություն է տա լիս ըն դու նել նաև D ծրա գի րը: A և D 
ծրագ րե րը ու նեն շա հու թա բե րության ա վե լի փոքր գոր ծա կից, քան 
B և C ծրագ րե րը, բայց զուտ բեր ված ար ժե քը ա ռա վե լա գույնն է:

Կա րե լի է ծրագ րի գնա հատ ման հա մար օգ տա գոր ծել մո դե լա-
վոր ման գծա յին մե թոդ:

XA –ով նշենք A ծրագ րի մա սը օ րի նա կում: 
Խնդ րի նպա տակն է ընտ րել ծրագ րե րի այն խումբն, ո րի զուտ 

բեր ված ար ժե քը մաք սի մալն է: Պետք է գտնել X-ը, ո րի դեպ քում 
ա ռա վե լա գույն ար ժեք է ստա նում հետև յալ հա վա սա րու մը՝

NPV = 21XA+16XB+12XC+13XD

Ու նենք 0 և 1 տար վա հա մար հետև յալ սահ մա նա փա կում նե րը.
0 տար վա հա մար՝ 

10XA+5XB+5XC+0XD < = 10

ն մա նա պես 1 տար վա դրա մա կան ար տա հոս քը պետք է փոքր 
լի նի 10-ից:

 -30XA-5XB-5XC+40XD < = 10

ներդ րում նե րը չպետք է ու նե նան բա ցա սա կան նշան և պետք է 
ի րա կա նաց նել որ ևի ցե մե կը:

Պետք է լու ծել հետև յալ խնդի րը՝

21XA+16XB+12XC+13XD     max,    երբ
10XA+5XB+5XC+0XD < = 10

-30XA-5XB-5XC+40XD < = 10

0 <= XA <= 1, 0 <= XB <= 1…….

Ե թե այս խնդի րը լու ծենք, ա պա ստաց ված արդ յունք նե րը 
կտար բեր վեն մեր նախ կի նում քննարկ ված մե թոդ նե րով ստաց-
ված արդ յունք նե րից: A և D ծրագ րե րը ի րա կա նաց նե լու փո խա րեն, 
խնդրի լու ծու մը կա րող է ցույց տալ, որ պետք է ըն դու նել A ծրագ րի 
կե սը, B ծրա գի րը և D ծրագ րի 3/4 մա սը: Ի րա կա նում այդ պի սի 
լու ծու մը ըն դու նե լի չէ: Օ րի նակ, ե թե D ծրա գի րը նա խա տե սում է 
կա ռու ցել հե ռուս տա տե սա յին աշ տա րակ, ա պա այն կմնա կի սատ: 
նշ ված խնդրի մեջ անհ րա ժեշտ է նե րա ռել ևս մեկ սահ մա նա փա-
կում, ո րի դեպ քում X կա րող է ըն դու նել միայն ամ բողջ ար ժեք ներ:
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Ի րա կա նում ա ռա վել հար մար է ներդ րու մա յին ծրագ րե րը գնա հա-
տե լիս օգ տա գոր ծել հիմ նա կա նում ոչ թե գծա յին մո դե լա վոր ման, այլ 
ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման մո տե ցում նե րը: Սո վո րա բար ներդ րող-
նե րը գնում և վա ճա ռում են ա ռան ձին ար ժեթղ թեր, իսկ ըն կե րություն-
նե րը հա ճախ գնվում կամ վա ճառ վում են բիզ նե սի հետ միա սին:

Արդ յոք կա րե լի է օգ տա գոր ծել ար ժեթղ թե րի դրա մա կան հոս-
քե րի դիս կոն տա վոր ման բա նաձ ևը բիզ նե սի ար ժե քը գնա հա տե լու 
հա մար: Ընդ հա նուր առ մամբ էա կան չէ, թե դի տար կում են ար ժեթղ-
թեր կամ մի ամ բողջ բիզ նես: Դիս կոն տա վոր ման բա նաձ ևը ընդ հա-
նուր է բո լոր տե սա կի ակ տիվ ներ գնա հա տե լու հա մար: 

Բիզ նե սի ար ժե քը հա վա սար է H գնա հատ ման ժա մա նա կաշր-
ջա նի դրա մա կան մի ջոց նե րի ա զատ հոս քե րի դիս կոն տա վոր ված 
ար ժե քի՝ (FCF) և  այդ ժա մա նա կաշր ջա նի վեր ջում կան խա տես ված 
բիզ նե սի դիս կոն տաց ված ար ժե քի գու մա րին:

PV = FCF1/(1+r) + …+ FCFH/(1+r)H +PVH/(1+r)H

Գո յություն ու նի բիզ նե սի ար ժե քը գնա հա տե լու ևս մեկ մո տե-
ցում: Այդ մո տեց ման հիմ քում ըն կած է գին-շա հույթ գոր ծակ ցի և  
ա ճի բեր ված ար ժե քի բա նաձ ևը: ցան կա ցած ժա մա նա կա հատ վա ծի 
բեր ված ար ժե քը հա վա սար է հա ջորդ տար վա շա հույ թի կա պի տա-
լի զաց ված ար ժե քի և  ա ճի բեր ված ար ժե քի գու մա րին.

PVt = ((շա հույթ)t+1/r) + PVGO

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչ պե՞ս կա րե լի է ո րո շել ներդ րում նե րի ի րա կա նաց ման 
ժա մա նա կաշր ջա նը: 

2. Ինչ պե՞ս ընտ րել ներդ րու մա յին ծրագ րե րը բյու ջե տա յին 
սահ մա նա փա կում նե րի դեպ քում: 

3. Ինչ պե՞ս են հաշ վում բիզ նե սի ի րա կան ար ժե քը: 
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ԳԼՈՒԽ 3

ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԱՐԺԵՔ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

3.1 ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԿՇՌՎԱԾ 
ԱՐԺԵՔԸ

Կազ մա կեր պության կա պի տա լի ար ժե քը կա պի տալ մի ջոց նե րի 
օգ տա գործ ման դի մաց վճար վող մի ջին դրույքն է: նշ ված դրույ քը 
օգ տա գործ վում է կա պի տալ բյու ջե տա վոր ման ըն թաց քում տար բեր 
ներդ րու մա յին ծրագ րե րի միջև ընտ րություն կա տա րե լիս: Ակ նա-
ռու է, որ պետք չէ գու մար ներդ նել այն ծրագ րում, ո րի շա հու թա բե-
րությու նը ա վե լի փոքր է, քան ներդր ված գու մա րի ար ժե քը: Քա նի 
որ կազ մա կեր պության կա պի տա լի ար ժե քի ցու ցա նի շը լա վա գույնն 
է ներ կա յաց նում ցան կա ցած ներդր ված գու մա րի ար ժե քը, ա պա 
երբ ևի ցե չպետք է ի րա կա նաց նել այն ծրա գի րը, ո րի շա հու թա բե-
րությու նը գո նե հա վա սար չէ այդ դրույ քին:

Կազ մա կեր պության ղե կա վա րության հա մար շատ կար ևոր է ճիշտ 
ո րո շել կա պի տա լի ար ժե քը, քա նի որ հե տա գա արդ յու նա վետ գոր ծու-
նեությու նը խիստ կախ ված է այդ ո րո շու մից: Ս խալ ո րոշ ման արդ յուն-
քում կազ մա կեր պությու նը կա րող է ոչ միայն կրել վնաս ներ, այլ շու կա-
յա կան հա րա բե րություն նե րի պայ ման նե րում շատ ա րագ սննկա նալ:

Կա պի տա լը կա րե լի է բա ժա նել բա ղադ րի չե րի̀  ել նե լով գու մա րի 
ստաց ման ե ղա նակ նե րից: Կա պի տա լի եր կու հիմ նա կան բա ղադ րիչ-
ներն են պարտ քը և  ընդ հա նուր կա պի տա լը: Պարտ քը ձևա վոր վում է 
հիմ նա կա նում վար կե րից և վա ճառ ված պար տա տոմ սե րից: Ընդ հա նուր 
կա պի տա լը նե րա ռում է կա նո նադ րա կան կա պի տա լը, ո րը ստեղծ վում 
է սո վո րա կան բաժ նե տոմ սե րի վա ճառ քից կամ փա յե րի ներդ րու մից:

Կա պի տա լի եր րորդ բա ղադ րի չը ար տոն յալ բաժ նե տոմ սերն 
են: Այն իր մեջ նե րա ռում է վե րը թվարկ ված բա ղադ րիչ նե րից յու րա-
քանչ յու րի բնու թագ րիչ նե րը: Սո վո րա բար այն հան դի սա նում է ընդ-
հա նուր կա պի տա լի մաս, բայց շատ ֆի նան սա կան նպա տակ նե րի 
կամ վեր լու ծության հա մար այն նման վում է պարտ քի:
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Որ պես կա պի տա լի ար ժե քի գնա հատ ման գու մա րա յին մե ծություն 
կի րառ վում է կա պի տա լի մի ջին կշռված ար ժե քի մե ծությու նը̀  WACC 
(Weighted Average Cost of Capital): WACC - ԿՄԿԱ /կա պի տա լի մի ջին 
կշռված ար ժե քը/ ներ կա յաց նում է շա հույ թի նվա զա գույն նոր մա, ո րը 
սպա սում են ներդ րող ներն ի րենց կա տա րած ներդ րում նե րի դի մաց: 
Ընտր ված ծրագ րերն, այս սկզբուն քի հա մա ձայն, պետք է ա պա հո վեն 
ԿՄԿԱ-ից ոչ ցածր շա հու թա բե րություն: Գործ նա կա նում ԿՄԿԱ-ն հաշ-
վարկ վում է որ պես տար բեր աղբ յուր նե րից` բաժ նե տի րա կան կա պի-
տալ, փո խա ռություն ներ, բան կա յին վարկ, կրե դի տո րա կան պար տա-
վո րություն, չբաշխ ված շա հույթ, մի ջոց նե րի ներգ րավ ման ան հա տա-
կան ար ժեք նե րի մի ջին կշռված մե ծություն. 

ԿՄԿԱ = ∑
=

n

t 1

(Ct x Yt)

որտեղ` Ct - t-րդ աղբյուրի տոկոսադրույքն է/արժեքը (%), Yt - t-րդ 
աղբյուրի տեսակարար կշիռն է ընդհանուր ծավալի մեջ̀  միավորի 
հաշվով, t - աղբյուրների քանակն է (t=1,2,…,n): 

ԿՄԿԱ-ի բնութագրումը տարաբնույթ է և ենթադրում է 
բազմաքանակ հաշվարկների իրականացում: Գործնականում 
կարող է կիրառվել էքսպրես մեթոդը, որի դեպքում ԿՄԿԱ ընդունում 
են բանկային տոկոսի միջին դրույքը: Այդպիսի մոտեցումը տրա-
մաբանական է, քանի որ ներդրումային տարբերակի ընտ րու թյան 
դեպքում ներդումների սպասվող շահութաբերությունը պետք է 
բարձր լինի վարկի տոկոսի միջին դրույքից: Կապիտալի արժեքով 
չափվում է կազմակերպության շուկայական գնի մակարդակը: 
Հատկապես այդ կապը բավական արտահայտիչ է բաժնետիրական 
ընկերության գործունեության դեպքում, որի բաժնետոմսերի ար ժեքը 
ֆոնդային շուկայում պարբերաբար բարձրանում է կամ նվազում, 
ինչն էլ ազդում է ընկերության կապիտալի արժեքի վրա: Հետևաբար̀  
կապիտալի արժեքի կառավարումը համարվում է կազմակերպության 
շուկայական գնի բարձրացման անհրաժեշտ պայման: 

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Որո՞նք են կապիտալի բաղադրիչները: 
2. Ինչպե՞ս են հաշվում կապիտալի արժեքը: 
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3.2 ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԲԵՐՎԱԾ ԱՐԺԵՔԸ

Ըստ ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգ րիք` ՔՕ հոդ ված 154-ի` 
« Պար տա տոմս է հա մար վում այն ար ժե թուղ թը, ո րը հա վաս տում է 
դրա տի րա պե տո ղի ի րա վուն քը` դրա նում նշված ժամ կե տում պար-
տա տոմս թո ղար կած ան ձից ստա նալ պար տա տոմ սի ան վա նա կան 
ար ժե քը կամ գույ քա յին այլ հա մար ժեք: Պար տա տոմ սը դրա տի րա-
պե տո ղին ի րա վունք է տա լիս նաև ստա նալ պար տա տոմ սի ան վա-
նա կան ար ժե քից տո կոս կամ այլ գույ քա յին ի րա վունք ներ»:

Այս պի սով, պար տա տոմսն իր մեջ նե րա ռում է եր կու կար ևոր 
տարր`

1. թո ղար կո ղի պար տա վո րությու նը վե րա դարձ նել պար տա-
տոմս տի րա պե տո ղին ո րո շա կի նա խա տես ված ժամ կե տում 
ան վա նա կան ար ժե քը, ո րը նշված է պար տա տոմ սում,

2. թո ղար կո ղի պար տա վությու նը վճա րել ֆիքս ված (ե կա մուտ) 
տո կոս ան վա նա կան ար ժե քից:

Են թադ րենք 2009թ. գնվել են պե տա կան պար տա տոմ-
սեր տա րե կան 12.625% ե կամ տա բե րությամբ 5 տա րի մար ման 
ժամ կե տով: Պար տա տոմ սի ան վա նա կան ար ժե քը կազ մում է 
1000$: Դա նշա նա կում է, որ մինչ 2014թ. վճար վե լու է տա րե կան 
0.12625*1000=126.25$ գու մար: Պար տա տաոմ սի մար ման տա րում 
պար տա տոմս տնօ րի նո ղը կստա նա 126.25$ տո կո սա գու մար և 
1000$ ան վա նա կան ար ժե քը: Այս պի սով դրա մա կան ե կա մուտ նե րը 
կլի նեն.

10թ - 126.25$
11թ - 126.25$
12թ - 126.25$
13թ - 126.25$
14թ - 1126.25$
Հարց է ա ռա ջա նում, թե 2009թ.-ին որ քան է կազմում նշված 

դրա մա կան հոս քե րի բերված ար ժե քը: 2009թ.-ին միջ նա ժամ կետ 
պե տա կան պար տա տոմ սե րի ե կամ տա բե րությու նը կազ մում է 
տա րե կան 7.6%: Դա այն գու մարն է, ո րից հրա ժար վում ենք, ձեռք 
բե րե լով ար ժեկտ րո նա յին պար տա տոմ սեր տա րե կան 12.625% 



87

ե կամ տա բե րությամբ: Որ պես զի գնա հա տենք ար ժեկտ րո նա յին 
պար տա տոմ սե րը, անհ րա ժեշտ է դիս կոն տաց նել պո տեն ցիալ դրա-
մա կան հոս քե րը 7.6%-ով:

PV = 126.25/1.076 +126.25/(1.076)2 + 126.25/(1.076)3 + 126.25/(1.076)4 + 1126.25/
(1.076)5 = 1202.77

Այս պի սով կա րե լի է ա սել, որ տա րե կան 12.625% ե կամ տա բե-
րությամբ պե տա կան պար տա տոմ սը ար ժե 1202.77$ գու մար:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ է պար տա տոմ սը: 
2. Ինչ պե՞ս են հաշ վում պար տա տոմ սի բեր ված ար ժե քի ցու-

ցա նի շը: 
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3.3 ԱՆԺԱՄԿԵՏ ՌԵՆՏԱՆ ԵՎ ԱՆՈՒԻՏԵՏԸ

Ար ժույ թի մի ջազ գա յին շու կա յում գո յություն ու նեն ար ժեթղ-
թեր, ո րոնց ան վա նում են ան ժամ կետ ռեն տա: Դ րանք պե տա կան 
պար տա տոմ սեր են, ո րոնց մար ման վե րա բեր յալ պե տությու նը իր 
վրա չի վերց նում ոչ մի պար տա վո րություն, բայց ի րա կա նաց նում է 
տա րե կան ֆիքս ված ե կա մուտ նե րի ան ժամ կետ վճա րում: Այդ պի սի 
ար ժեթղ թե րի ե կամ տա բե րությու նը ո րոշ վում է դրա մա կան հոս-
քե րի և բեր ված ար ժե քի հա րա բե րակ ցությամբ՝

R = C/PV

Փոր ձենք ստա նալ վե րը նշված բա նաձ ևը: Գի տենք, որ

PV = C/(1+r) + C/(1+r)2+…….

ն շա նա կենք՝
A=C/(1+r)
X=1/(1+r)

Կս տա նանք, որ՝

    PV = A(1+X+X2+…)      (1)

Հա վա սար ման 2 կող մերն էլ բազ մա պատ կենք X-ով,

   PVX = A(X+X2+…)     (2)

հա վա սա րու մից հա նենք (2) հա վա սա րու մը,

PV (1-X) = A

Տե ղադ րենք A-ն և X-ը:

PV (1-1/(1+r)) = C/(1+r)

Եր կու մասն էլ բազ մա պատ կենք (1+r) -ով, կստա նանք.

R = C/PV

Են թադ րենք անհ րա ժեշտ է որ ևէ կազ մա կեր պությա նը ա պա-
հո վել հաս տա տուն տա րե կան գու մա րով: Ե թե տո կո սադ րույ քը 



89

շու կա յում 10%-է և  անհ րա ժեշտ է տա րե կան փո խան ցել 100000$ 
գու մար ա ռանց ժա մա նա կա յին սահ մա նա փակ ման, ա պա այդ 
նպա տա կի հա մար այ սօր անհ րա ժեշտ է 1000000$ գու մար.

PV = C/R = 100000/0.1 = 1000000

Այժմ փոր ձենք օ րի նա կում ներ մու ծել աշ խա տա վար ձի հնա րա-
վոր աճ: Են թադ րենք աշ խա տա վար ձե րը տա րե կան ա ճում են մի ջի նը 
4%-ով: Այս դեպ քում ա ռա ջին տա րում կփո խանց վի 100000 գու մար, 
երկ րորդ տա րում լրա ցու ցիչ 1.04*100000 գու մար և  այդ պես շա րու-
նակ: Ե թե աշ խա տա վար ձի ա ճի տեմ պը նշա նա կենք g-ով, ա պա.

PV = C1/(1+r) + C1(1+g)/(1+r)2 + C1(1+g)2/(1+r)3…

Ընդ հան րաց նե լով կա րե լի է նշել ա վե լի պարզ բա նաձև: 
Են թադ րե լով, որ r > g, ա պա ան ժամ կետ ա ճող ռեն տա յի բեր ված 
ար ժե քը հա վա սար է.

PV = C1/(r-g)
Մեր օ րի նա կում՝

PV = C1/(r-g) = 100000/(0.1-0.04) = 1666 667$

1-ից - t տար վա կա նո նա վոր վճա րում նե րը /ա նո ւի տե տը/ հա վա-
սար է եր կու ան ժամ կետ ռեն տա նե րի տար բե րությա նը:

Ա ռա ջին տա րուց սկսվող վճա րում նե րով ան ժամ կետ ռեն տան 
հա վա սար է.
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Վե րը ներ կա յաց ված է նաև ան ժամ կետ ռեն տա յի 2-րդ տե սա կը, 
ո րի վճա րում նե րը սկսվում է t+1 տա րուց: t տա րում ա նո ւի տե տի 
բեր ված ար ժե քը հա վա սար է C/r, իսկ t+1-ը`

PV = C/(r(1+r)t)

Վե րը նշված եր կու ան ժամ կետ ռեն տա ներն էլ ա պա հո վում են 
դրա մա կան հոսք t+1 և  ա վել տա րի նե րի հա մար: Ի տար բե րություն 
երկ րոր դի ա ռա ջին ան ժամ կետ ռեն տան ա պա հո վում է նաև դրա-
մա կան ներ հոսք 1-ից t տա րի: Այլ կերպ ա սած 1-ից t տար վա ա նո ւի-
տե տի բեր ված ար ժե քը հա վա սար է եր կու ան ժամ կետ ռեն տա նե րի 
տար բե րությա նը.

PV =C(1/r -1/r(1+r)t)

Փա կագ ծե րում նշվա ծը ան վան վում է ա նո ւի տե տի գոր ծա կից:
Են թադ րենք նա խա պես անհ րա ժեշտ է պար զել, թե որ քան 

կար ժե նա 20 տար վա ըն թաց քում տա րե կան 100000$ գու մար 
վճա րում նե րը:

PV = 100000(1/0.1 - 1/0.1*1.120) = 100000*8.514 = 851400$

Հա մե մա տության հա մար հաշ վենք նաև, թե որ քան գու մար 
կա ռա ջաց ներ տա րե կան 100000$ գու մա րը, ե թե այդ գու մա րով 
կա տա րեինք ներդ րում.

FV = PV*(1+r)t=851400*1.120=5730000 

մլն. դո լար, որ տեղ
FV - ա պա գա ար ժեքն է:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ է ան ժամ կետ ռեն տան:
2. Ի՞նչ է ա նու տե տը:
3. Ինչ պե՞ս են հաշ վում ան ժամ կետ ռեն տան: 
4. Ինչ պե՞ս են հաշ վում ո րո շա կի ժամ կե տով ա նո ւի տե տը: 
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3.4 ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԻ ԲԵՐՎԱԾ ԱՐԺԵՔԸ

Ըստ ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի` « Բաժ նե տոմս է հա մար-
վում այն ար ժե թուղ թը, ո րը հա վաս տում է դրա տի րոջ (բաժ նե տի-
րոջ) բաժ նե տի րա կան ըն կե րության շա հույ թից շա հու թա բա ժին 
ստա նա լու, բաժ նե տիա րա կան ըն կե րության գոր ծե րի կա ռա վար-
մա նը մաս նակ ցե լու և ն րա լու ծա րու մից հե տո մնա ցած գույ քից մաս 
ստա նա լու ի րա վուն քը»: Բաժ նե տոմ սե րը կա րող են լի նել̀  ըստ ներ-
կա յաց նո ղի կամ ան վա նա կան, ա զատ շրջա նա ռու կամ սահ մա նա-
փակ շրջա նա ռու, հա սա րակ կամ ար տոն յալ:

Ըստ « Բաժ նե տի րա կան ըն կե րություն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի` 
« Բաժ նե տի րա կան ըն կե րություն է հա մար վում առևտ րա յին կազ մա-
կեր պություն հան դի սա ցող այն տնտե սա կան ըն կե րությու նը, ո րի 
կա նո նադ րա կան կա պի տա լը բա ժան ված է Ըն կե րության նկատ-
մամբ բաժ նե տե րե րի պար տա վո րա կան ի րա վուն քը հա վաս տիաց-
նող ո րո շա կի թվով բաժ նե տոմ սե րի»: Այս սահ մա նու մից հետ ևում 
է, որ` բաժ նե տոմս է հա մար վում այն ար ժե թուղ թը, ո րը վկա յում է 
բաժ նե տի րա կան կա պի տա լում դրա տի րոջ (սե փա կա նա տի րոջ, 
բաժ նե տի րոջ) պար տա վո րա կան ի րա վուն քի մա սին:

Սո վո րա կան բաժ նե տոմ սի դի մաց ստաց վե լիք ե կա մու տը 
լի նում է 2 տե սա կի.

1. դի վի դենտ ներ (շահութաբաժին նե րի) տես քով,
2. բաժ նե տոմ սի շու կա յա կան գնի բարձ րա ցու մից:
Սո վո րա բար ներդ րող նե րը ցան կա նում են ստա նալ վե րը նշված 

ե կա մուտ նե րից եր կուսն էլ կամ էլ վա տա գույն դեպ քում գո նե մե կը:
Են թադ րենք, բաժ նե տոմ սի շու կա յա կան գի նը կազ մում է P0, 

տա րե վեր ջում դրա սպաս վող գի նը` P1 մեկ տա րի հե տո մեկ բաժ-
նե տոմ սին բա ժին ընկ նող շա հու թա բա ժա ժի նը` Div1: Ե կամ տա բե-
րության նոր մը, ո րը ակն կա լում է ի րեն ա պա հո վել ներդ րո ղը այդ 
մեկ տար վա հա մար, ո րոշ վում է որ պես մեկ բաժ նե տոմ սից ստաց-
վող շա հու թա բաժ նի Div1, և գ նի ա ճի` P1-P0 գու մա րի հա րա բե րակ-
ցությու նը սկզբնա կան (ձեռք բեր ման) գնի` P0.

( )
o

o
P

PPDiv −+
= 11ÝáñÙ³ õÃÛ³Ý»Ï³Ùï³µ»ñá êå³ëíáÕ
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ներդրողի կողմից սպասվող եկամտաբերության նորմը սովո-
րաբար անվանում են, շուկայական կապիտալիզացիայի դրույք:

Օրինակ.
Ենթադրենք Պլազմա ԲԲԸ մեկ բաժնետոմսը վաճառվում է 100 

դոլարով: Մեկ տարի հետո ներդրողները ակնկալում են ստանալ 5$ 
շահութաբաժին (Div1=5): Միաժամանակ, նրանք ակնկալում են մեկ 
տարի հետո բաժնետոմսը օտարել 110$: Այս դեպքում սպասվող 
եկամտաբերության նորմը կլինի 15%`

          5+ (110-100)
r = ______________ = 0,15          կամ 15%:
                

100

Հա մա պա տաս խա նա բար, ե թե հայտ նի են կան խա տե սում նե րը 
շա հու թա բա ժին նե րի մե ծության, օ տար ման գնի վե րա բեր յալ, ինչ-
պես նաև նույն ռիս կայ նության աս տի ճան ու նե ցող բաժ նե տոմ սե րի 
ե կամ տա բե րության նոր մը, ա պա կա րե լի է ստա նալ բաժ նե տոմ սի 
ըն թա ցիկ շու կա յա կան (ար դա րաց ված) գի նը.

         Div1+ P1             5+110
Po = _________ = ______ = 100 դոլ.
             

1+r           1+0,15

Որ տե ղի՞ց է հայտ նի, որ P0=100 ճիշտ գին է: Հա կա ռակ դեպ-
քում, ե թե P0 լի նի մեծ կամ փոքր 100 դո լա րից, այդ գի նը չի կա րող 
եր կար ժա մա նակ հաս տատ վել կա պի տա լի շու կա յում: Ե թե P0>100, 
ա պա Պ լազ մա ԲԲ ըն կե րության բաժ նե տոմ սե րը կա պա հո վեն ա վե-
լի քիչ սպաս վող ե կամ տա բե րություն, քան շու կա յում առ կա այլ բաժ-
նե տոմ սե րը և, հետ ևա բար, ներդ րող նե րը կտե ղա փո խեն ի րենց գու-
մար նե րը` կա տա րե լով այլ բաժ նե տոմ սե րում ներդ րումներ: Որ պես 
հետ ևանք կնվա զի ըն կե րության բաժ նե տոմ սի շուկա յա կան գի նը: 
նույն տրա մա բա նությամբ կա րե լի է ցույց տալ, որ բաժ նե տոմ սի 
շու կա յա կան գի նը կա ճի, ե թե P0<100:
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Հիմ նա կան հետ ևությու նը այն է, որ ժա մա նա կի ցան կա ցած 
պա հին նույն ռիս կայ նության կա տե գո րիա յին պատ կա նող բաժ նե-
տոմ սե րի հա մար սահ ման վում են շու կա յա կան այն պի սի գին, որը 
ա պա հո վում է սպաս վող ե կամ տա բե րության նույն նոր մը: 

Սա է նոր մալ գոր ծող կա պի տա լի շու կա յում հա վա սա րակշ-
ռությու նը ա պա հո վե լու հա մար անհ րա ժեշտ պայ մա նը:

Քն նարկ ված օ րի նա կը բեր ված էր մեկ տար վա ըն թաց քում 
ստաց վող դրա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի ստաց ման հա մար: 
Մեկ տա րի հե տո բաժ նե տոմ սի գնի կան խա տե սու մը բա վա կա նին 
դժվար է կան խո րո շել: Այ նո ւա մե նայ նիվ, տես նենք, թե ին չից է կախ-
ված մեկ տա րի հե տո ստաց վող բաժ նե տոմ սի շու կա յա կան գի նը:

Ե թե ճիշտ է ըն թա ցիկ շու կա յա կան գնի ո րոշ ման բա նաձ ևը, 
ա պա այն ճիշտ է ա պա գա յում ո րոշ վող (մեկ տա րի հե տո) բաժ նե-
տոմ սի շու կա յա կան գնի հա մար: Հետ ևա բար`

r
PDivP

+
+

=
1

22
1 :

Սա նշանակում է, որ մեկ տարի հետո ներդրողներին արդեն 
կհետաքրքի երկրորդ տարում ստացվող շահութաբաժինների 
մեծությունը, ինչպես նաև երկրորդ տարվա վերջում բաժնետոմսի 
գինը: Այսպիսով, կարելի է oP -ն կանխորոշել օգտագործելով Div2 

և P2 մեծությունների սպասվող արժեքները, և կարող ենք P0-ն 
արտահայտել Div1, Div2 և P2 –ի միջոցով.
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Վե րա դառ նանք քննարկ ված օ րի նա կին: Ա ռա ջին տար-
վա վեր ջում բաժ նե տոմ սե րի ար ժե քի ա ճը ներդ րող նե րի կող մից 
հա վա նա բար կա րե լի է բա ցատ րել նրա նով, որ նրանք ակն կա-
լում են ա վե լի մեծ չա փով շա հու թա բա ժին ներ և գնային տա տա-
նում նե րից ե կա մուտ ստա նալ երկ րորդ տար վա վեր ջում: Օ րի նակ, 
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ե թե ներդ րող նե րը երկ րորդ տա րում ակն կա լում են ստա նալ 5,5$ 
շա հու թա բա ժին, իսկ շու կա յա կան գի նը եր կորդ տար վա վեր ջում` 
121$, ա պա`

Այնուհտեև, կարելի է որոշել կամ առաջին բանաձևի 
օգնությամբ`

Կամ էլ այլ կերպ`

Փաստորեն մենք կարողացանք կապ հաստատել ընթացիկ 
գնի և երկու տարվա համար կանխատեսվող շահութաբաժինների` 
Div1 և Div2, ու երկրորդ տարվա վերջում ստացվող շուկայական գնի` 
P2-ի միջև: նույն տրամաբանությամբ կարելի է P2-ը փոխարինել 
( ) ( )rPDiv ++ 133 / -ով և ընթացիկ գինը կապել երրորդ տարում 
ստացվող գնի ու երեք տարիների ընթացքում ստացվող շահու-
թաբաժինների հետ: Այսպես կարելի է շարունակել N տարիների 
համար և ստանալ գինը որոշելու ընդհանուր բանաձև`

 

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ է բաժնետոմսը:
2. Ինչպե՞ս են հաշվում բաժնետոմսի եկամտաբերությունը: 
3. Ինչպե՞ս են հաշվում բաժնետոմսի բերված արժեքը: 
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3.5 ԿԱՊԻՏԱԼԻԶԱՑԻԱՅԻ ՆՈՐՄԸ

Են թադ րենք կան խա տես վում է ըն կե րության (կազ մա կեր-
պության) բաժ նե տոմ սե րի դի մաց տա րե կան վճար վող շա հու թա բա-
ժին նե րի հաս տա տուն աճ: Սա չի բա ցա ռում տար բեր տա րի նե րում 
ա ճի տեմ պի տա տա նում, սա կայն սպաս վող ա ճի տեմ պը ա ճում է 
հաս տա տուն մե ծությամբ: Ար դեն հայտ նի է, որ այդ բաժ նե տոմ սի 
բեր ված ար ժե քը կլի նի`

P0 = Div1/(r-g), որ տեղ
r-ը կա պի տա լի զա ցիա յի դրույքն է,
g-ն  ա ճի տեմպն է:
Այս բա նաձ ևը կա րե լի է օգ տա գոր ծել միայն այն դեպ քում, երբ 

դիս կոն տի դրույ քը մեծ է ա ճի տեմ պից (r>g):
r = Div1/P0 + g

Կա պի տա լի զա ցիա յի նոր մը հա վա սար է դի վի դեն տա յին ե կամ տի 
նոր մի՝ (Div1/P0) և դի վի դեն տի սպաս վե լիք ա ճի տեմ պի̀  (g) գու մա րին:

Այս պի սով՝
Դի վի դեն տա յին ե կամ տի նոր մը հա վա սար է Div1/P0:
Փոր ձենք հաշ վել g-ն:
նախ պետք է ո րո շել դի վի դենտ նե րի վճա րում նե րի գոր ծա կի ցը, 

այ սինքն մեկ բաժ նե տոմ սի գծով դի վի դեն տի հա րա բե րությու նը 
շա հույ թին՝ (EPS): Են թադ րենք այն կազ մում է 45%: Դա նշա նա-
կում է, որ յու րա քանչ յուր տա րի ըն կե րությու նը 1 բաժ նե տոմ սի գծով 
շա հույ թի 55%-ով վե րա ֆի նան սա վո րում է բիզ նե սը: 

K = 1 - Div1/EPS1, որ տեղ՝

K- վե րա ֆի նա սա վոր ման գոր ծա կիցն է:
Սեփական կա պի տա լի ե կամ տա բե րությու նը հա վա սար է՝

ROE = EPS1/P0
g = K*ROE

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ է կա պի տա լի զա ցիա յի նոր մը:
2. Ինչ պե՞ս են հաշ վում կա պի տա լի զա ցիա յի նոր մը: 
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3.6 ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԻ ԳՆԻ ԵՎ ՇԱՀՈՒՅԹԻ 
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ներդ րող նե րը հա ճախ են օգ տա գոր ծում «ա ճի բաժ նե տոմ սեր» 
և «ե կամ տա յին բաժ նե տոմ սեր» տեր մին նե րը: Ա ռա ջին դեպ քում 
բաժ նե տոմ սե րը գլխա վո րա պես ձեռք են բեր վում հույս ու նե նա լով 
ա պա հո վել շա հույ թի հա վե լաճ, այլ ոչ թե ա պա հո վել ըն թա ցիկ ե կա-
մուտ ներ: Մ յուս կող մից ե կամ տա յին բաժ նե տոմ սե րը ձեռք են բեր-
վում հիմ նա կա նում դրա մա կան տես քով շահութաբաժին ներ ստա-
նա լու ակն կա լի քով: Տես նենք` կա արդ յոք տար բե րություն այդ եր կու 
մո տե ցում նե րի միջև:

Քն նար կենք այն դեպ քը, երբ ըն կե րությունն ընդ հան րա-
պես որ ևէ վե րա ներդ րում չի ի րա կա նաց նում, իսկ գո յա ցած ողջ 
շա հույ թը վճա րում է որ պես շահութաբաժին: Այս դեպ քում, ըն կե-
րության բաժ նե տոմ սե րից սպաս վող ե կամ տա բե րությու նը հա վա-
սար կլի նի շահութաբաժ նի գու մա րի և բաժ նե տոմ սի գնի հա րա-
բե րակ ցությա նը, և քա նի որ ամ բողջ շա հույ թը տրվում է որ պես 
շահութաբաժին, ա պա սպաս վող ե կամ տա բե րությու նը կա րե լի է ներ-
կա յաց նել/հաշ վար կել որ պես մեկ բաժ նե տոմ սին ընկ նող շա հույ թի` 
EPS, և բաժ նե տոմ սի շու կա յա կան ար ժե քի հա րա բե րակ ցություն:

Օ րի նակ, ե թե EPS=10, իսկ բաժ նե տոմ սի գի նը=100, ա պա 
սպաս վող ե կամ տա բե րություն = դի վի դեն տա յին ե կամ տի (շահու-

թա բաժ նի) նորմ = շա հույթ-գին գոր ծա կից=  

որտեղից կարելի է նաև գտնել.

 

Ա ճող բաժ նե տոմ սե րի սպաս վող ե կամ տա բե րությու նը նույն-
պես կա րող է հա վա սար լի նել գին-շա հույթ հա րա բե րակ ցությա նը: 
Այս դեպ քում շա հույ թը կամ շա հույ թի մի մա սը վե րա ներդր վում է 
շու կա յա կան կա պի տա լի զա ցիա յի նոր մից ա վե լի մեծ կամ փոքր 
ե կա մուտ ա պա հո վե լու հա մար: 
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Օ րի նակ, են թադ րենք, վե րո հիշ յալ ըն կե րությու նը հա ջորդ 
տա րի նա խա տե սում է մեկ բաժ նե տոմ սի հաշ վով 10 դո լա րի չա փով 
ներդ րում կա տա րել: Սա իր հեր թին նշա նա կում է, որ մյուս տա րի` 
t=1, շա հու թա բա ժին ներ չեն վճար վի: Միա ժա մա նակ, նա խա գիծն 
ի րա կա նաց նե լու դեպ քում, այն յու րա քանչ յուր հա ջորդ տա րի 
կա պա հո վի 1 դո լար շա հույթ մեկ բաժ նե տոմ սի հա մար, այն պես որ 
շահութաբաժին ներ կա րե լի է մե ծաց նել մինչև 11 դո լար մեկ բաժ նե-
տոմ սի հա մար: 

Ե թե են թադ րենք, որ այդ ներդ րու մա յին ծրա գի րը նույն ռիս կայ-
նության աս տի ճանն ու նի, ին չը որ ըն կե րության գոր ծու նեության 
ռիսկն է, ա պա նա խագ ծի NPV t=1 տա րում գտնե լու հա մար ծրագ-
րից ստաց վող դրա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի մե ծությու նը պետք 
է դիս կոն տա վո րել 10% դրույ քով.

ա ռա ջին տա րում մեկ բաժ նե տոմ սին ընկ նող 

Այս պի սով, ստաց վում է, որ տվյալ ներդ րու մա յին ծրա գի րը 
չի ա վե լաց նում/մե ծաց նում ըն կե րության ար ժե քը և  ա պա գա յում 
ստաց վող շա հույ թը, ո րը այդ ծրագ րի օգ նությամբ կա րե լի է ստա-
նալ, հա վա սար է այ լընտ րան քա յին ծախ սե րին: Ինչ պի սի ազ դե-
ցություն կու նե նա նա խա գիծն ի րա կա նաց նե լու վե րա բեր յալ ո րոշ-
ման ըն դու նումն ըն կե րության բաժ նե տոմ սե րի գնի վրա. պարզ է, 
որ ոչ մի: Ա ռա ջին տա րում շահութաբաժ նի վճար ման չա փի փոք րա-
ցու մը մինչև զրո` լիո վին կոմ պեն սաց վում է հա ջոր դա կան տա րի-
նե րում շա հու թա բա ժին նե րի մե ծաց ման հաշ վին ար ժե քի մե ծաց-
մամբ: Հետ ևա բար այս դեպ քում ևս շու կա յա կան կա պի տա լի զա-
ցիա յի նոր մը հա վա սար է շա հույթ-գին գոր ծակ ցին.

ն շենք, որ շա հույթ-գին գոր ծա կի ցը հա վա սար վում է շու-
կա յա կան կա պի տա լի զա ցիա յի նոր մին միայն այն դեպ քում, երբ 
նոր նա խագ ծի NPV=0: Սա շատ կար ևոր պահ է. մե նե ջեր նե րը 
հա ճախ են ըն դու նում սխալ ո րո շում` շփո թե լով շա հույթ-գին 
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գոր ծա կի ցը շու կա յա կան կա պի տա լի զա ցիա յի նոր մա յի հետ: Ընդ-
հա նուր առ մամբ կա րե լի է բաժ նե տոմ սե րի գի նը դի տար կել որ պես 
ա ճի բա ցա կա յության դեպ քում մի ջին կա պի տա լաց վող ար ժե քին 
գու մա րած ա ճի հե ռան կար նե րի բեր ված ար ժե քը:

Օրինակ.
Քն նարկ ված օ րի նա կում են թադր վում էր, որ և՛ շահութաբաժին-

նե րը, և՛ շա հույ թը ա ճում են, սա կայն բաժ նե տոմ սե րի գի նը դրա նից 
չի ա ճում: Ս խալ կլի ներ, ըն կե րության գոր ծու նեության արդ յու նա-
վե տությու նը նմա նեց նել մեկ բաժ նե տոմ սին ընկ նող շա հույ թի հետ: 
Այն կազ մա կեր պությու նը, ո րը վե րա ներդ նում է շա հույ թը շու կա յա-
կան կա պի տա լի զա ցիա յի նոր մից ա վե լի ցածր դրույ քով, կա րող է 
մե ծաց նել շա հույ թը, սա կայն, ան խու սա փե լիո րեն կնվա զի բաժ նե-
տոմ սի ար ժե քը:

Վե րա դառ նանք Պ լազ մա ըն կե րության ա ճող բաժ նե տոմ սե-
րին: Հի շենք, որ շու կա յա կան կա պի տա լի զա ցիա յի նոր մը կազ մում 
է 15%, սպաս վում է, որ ա ռա ջին տար վա վեր ջում կվճար վի 5 միա-
վոր շա հու թա բա ժին մեկ բաժ նե տոմ սի հա մար, այ նու հետև, յու րա-
քանչ յուր տա րի շա հու թա բա ժին նե րի վճա րու մը կա ճի հաս տա տուն 
տա րե կան 10%-ով: Հետ ևա բար,

Ենթադրենք, որ մեկ բաժնետոմսին ընկնող շահույթը կազմում 
է 8,33 դոլար: Այս դեպքում դիվիդենտների վճարման գործակիցը 
կազմում է`

դիվիդենտների վճարումների գործակից=

Ենթադրենք նաև, որ սեփական կապիտալի շահու թա-
բերությունը կազմում է 0,25: Սա էլ բացահայտում է 10% աճի տեմպը`
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Աճի տեմպ=g=վերաներդրման գործակից xROE=0,4x0,25=0,1
Եթե Պլազմա ընկերությունը չվարեր աճի քաղաքականություն, 

դրա բաժնետոմսի արժեքը կլիներ`  

Սա կայն հայտ նի է, որ Պ լազ մա ըն կե րության բաժ նե տոմ սե րը 
100 դո լար են: 44,47 դո լա րի տար բե րությու նը այն գու մարն է, ո րը 
ներդ րող նե րը վճա րում են ա ճի հե ռան կար նե րի հա մար: 

յու րա քանչ յուր տա րի Պ լազ մա ըն կե րությու նը նոր ակ տիվ նե-
րում վե րա ներդ նում է շա հույ թի 40%-ը: Ա ռա ջին տա րում այդ ըն կե-
րությու նը ներդ նում է 3,33$ և միա ժա մա նակ սե փա կան /բաժ նե տի-
րա կան/ կա պի տա լի շա հու թա բե րությու նը կազ մում է 25%: Այս պի-
սով, այդ ներդ րում նե րը յու րա քանչ յուր տա րի սկսած (t=2)-ից ա պա-
հո վում են կան խիկ 0,25x3,33=0,833$-ի դրա մա կան մի ջոց նե րի 
հոս քեր: Այդ ներդ րում նե րի NPV1 կլի նի`

Երկ րորդ տա րում տե ղի է ու նե նում նույ նը մի տար բե րությամբ, 
որ կազ մա կեր պությու նը ներդ րում է 3,67 դոլ., այ սինքն 10% շատ, 
քան նա խորդ տա րում: Հետ ևա բար, t=2 տա րում ներդ րում նե րի 
NPV կլի նի`

 

0,833=0,25x3,33
2-րդ տարում`8,33+8,33x0,4x0,25=8,33x1,1 և սրա էլ 0,4-ը 

վերաներդնում է` 8,33x1,1x0,4=3,33x1,1
Այս պի սով, Պ լազ մա ըն կե րության բաժ նե տոմ սե րի ե կա մուտ-

նե րը կա րե լի է բա ժա նել որ պես`
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1. Շա հույ թի մի մա սից դրա մա կան հոս քեր, ո րոնք կա րող են 
վճար վել շա հու թա բա ժին նե րի տես քով, ե թե ըն կե րությու նը 
չի ա ճում,

2. որ պես մե կա կան տոմ սե րի հա մա խումբ` հա ջոր դող յու րա-
քանչ յուր տար վա հա մար, ո րը հնա րա վո րություն է տա լիս 
ի րա կա նաց նել դրա կան NPV-ով ներդ րում ներ: Հայտ նի է, 
որ բաժ նե տոմ սե րի ար ժե քի ա ռա ջին բա ղադ րի չը հա վա-
սար է` 

Շահույթի հոսքի բերված արժեք 1  դոլ.

Երկրորդ բաղադրիչի առաջին տոմսը արժի 2,22 դոլար, t=1 
տարում, երկրորդը` 2,22x1,1=2,44 դոլ. t=2-րդ տարում, երրորդը` 
2,44x1,1=2,65 դոլար. t=3 տարում և այլն: Հետևաբար` աճի 
հեռանկարների 

Այս ամենից հետևում է, որ.
Բաժնետոմսի գին = շահույթի հոսքի բերված արժեք

  
1

 
Իսկ ինչո՞ւ են Պլազմա ընկերության բաժնետոմսերը աճի 

բաժնետոմսեր: Ոչ թե նրա համար, որ աճը 10% է, այլ նրա համար, որ 
կազմակերպության ներդրումների NPV-ն բաժնետոմսերի գնի զգալի 
մաս է կազմում (44%): Բաժնետոմսի գինը  ներկայիս դրությամբ 
ար  տացոլում է ապագայում ներդրումների և գործունեության 
ար դյունքների վերաբերյալ ներրդողների սպասումները:

Աճի բաժնետոմսերը վաճառվում են ավելի մեծ գին-շահույթ 
գործակցով, քանի որ ներդրողները ցանկություն են հայտնում 
այսօր վճարել ներդրումներից սպասվող լրացուցիչ շահույթի 
համար, որոնք դեռ չեն իրականացվել:
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ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ կապ գոյություն ունի բաժնետոմսի գնի և շահույթի 
միջև: 

2. Ինչպե՞ս են հաշվում շահութաբաժնի նորմը: 
3. Ինչպե՞ս են հաշվում աճող բաժնետոմսերի սպասվող 

եկամտաբերությունը:
4. Ինչպե՞ս են հաշվում գին-շահույթ գործակիցը: 
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ԳԼՈՒԽ 4

ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՊՈՐՏՖԵԼԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

4.1 ՌԻՍԿԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՁԵՎԵՐԸ

ներդ րում նե րի ֆի նան սա կան վեր լու ծությու նում ան խու սա փե-
լիո րեն առ կա է ա նո րո շությու նը` ծախ սե րի և հա տույ ցի բազ մար ժե-
քությու նը: Այդ իսկ պատ ճա ռով անհ րա ժեշ տություն է ա ռա ջա նում 
չա փել ռիս կը և  ո րո շել դրա ազ դե ցությու նը ներդ րում նե րի արդ-
յունք նե րի վրա:

Լայն տա րա ծում ու նե ցող «ռիսկ» տեր մի նը հա ճախ տար բեր 
ձևով է ըն կալ վում: Դ րա բո վան դա կությու նը շատ դեպ քե րում բնո րոշ-
վում է այն կոնկ րետ խնդրով, որ տեղ այդ տեր մինն օգ տա գործ վում 
է: Բա վա կան է թվար կել այն պի սի ռիս կե րի տե սակ ներ, ինչ պի սիք են 
ար ժու թա յին, վար կա յին, քա ղա քա կան, ներդ րու մա յին, տեխ նո լո-
գիա կան, ի րաց վե լիության և  այլ ռիս կե րը: ն շենք, որ ան գամ ռիս կի 
ա մե նաընդ հա նուր սահ մա նու մը չի մնա ցել ան փո փոխ ժա մա նա կի 
մեջ: Խո սե լով տնտե սա գի տության մեջ «ռիսկ» տեր մի նի գի տա կան 
սահ ման ման մա սին` հիմ նա կա նում մեջ բե րում են Ֆ. նայ տին (1921), 
որն ա ռա ջար կել է տար բե րա կել ռիս կը և  ա նո րո շությու նը: Այս ի մաս-
տով, ռիս կը առ կա է այն ժա մա նակ, երբ մի գոր ծո ղություն կա րող է 
բե րել մի քա նի ի րար բա ցա ռող արդ յունք նե րի` հա վա նա կա նություն-
նե րի հայտ նի բաշ խու մով: Իսկ ե թե այդ պի սի բաշ խու մը հայտ նի չէ, 
ա պա հա մա պա տաս խան ի րա վի ճա կը դիտ վում է որ պես ա նո րո-
շություն: Այս ա մե նից պարզ է դառ նում, որ այս տեղ խոս քը գնում է 
ոչ թե ռիս կի սահ ման ման, այլ ըն դա մե նը տե ղե կատ վության առ կա-
յության մա սին, ո րով բնու թագր վում է ռիս կը:

Տն տե սա գի տության պրակ տի կա յում, ա ռա վել ևս ֆի նանս-
նե րում, սո վո րա բար ռիս կը և  ա նո րո շությու նը միմ յան ցից չեն 
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տար բե րա կում: Ա ռա վել հա ճախ որ պես «ռիսկ» հաս կաց վում է ո րո-
շա կի հնա րա վոր կո րուստ, որն ի հայտ է գա լիս պա տա հա կան ի րա-
դար ձություն նե րի պատ ճա ռով:

Տն տե սա գի տության գոր ծու նեության ո րոշ բնա գա վառ նե րում 
ար մա տա վոր վել են ռիս կի ըմբռ ման և չափ ման կա յուն ա վան դույթ-
ներ: Այն ա ռա վել ցայ տուն ի հայտ է գա լիս ա պա հո վագ րա կան 
գոր ծում: Դեռևս XVIII դա րում որ պես ռիս կի չա փո րո շիչ վերցր վել 
է ա պա հո վագ րո ղի հնա րա վոր կո րուս տը, ֆի նան սա կան գոր ծու-
նեության մյուս ուղ ղություն նե րում ռիս կը ևս հաս կաց վում է որ պես 
ո րո շա կի կո րուստ: Այն կա րող է լի նել օբ յեկ տիվ, այ սիքն` տնտե սա-
վա րող սուբ յեկ տի քայ լե րի և  արդ յունք նե րի վրա ո րոշ վել ար տա քին 
ազ դե ցությամբ: Այս պես, օ րի նակ, փո ղի գնո ղու նա կության ան կու մը 
(սղա ճը) կախ ված չէ տնօ րի նո ղի կամ քից և գոր ծու նեությու նից: 
Սա կայն, հա ճախ ռիս կը որ պես հա վա նա կան կո րուստ, կա րող է 
կա պի մեջ լի նել այս կամ այն ո րո շու մից կամ վար քագ ծից: ն կա-
տենք նաև, որ գոր ծու նեության ո րո շա կի բնա գա վառ նե րում ռիս կը 
հաս կաց վում է որ պես ո րո շա կի ան բա րեն պաստ ի րա դար ձության 
ի հայտ գա լու հա վա նա կա նություն: Որ քան մեծ է այդ հա վա նա կա-
նությու նը, այն քան մեծ է նաև ռիս կը: Ռիս կի այս պի սի սահ մա նումն 
ա ռա վել ար տա հայտ ված է այն դեպ քե րում, երբ ի րա դար ձությու նը 
կամ տե ղի կու նե նա կամ էլ ոչ:

Այն դեպ քում, երբ հնա րա վոր չէ կո րուստ նե րը կամ դրանց 
հա վա նա կա նություն ներն ան մի ջա կա նո րեն ո րո շել, ռիս կը կա րե լի 
է դա սա կար գել հա մա պա տաս խան օբ յեկտ նե րի պրո ցես նե րի կամ 
եր ևույթ նե րի դա սա կարգ ման մի ջո ցով` ել նե լով դրանց հնա րա վոր 
կո րուստ նե րից, վնաս նե րից և  այլն: Դա սա կար գու մը հիմ նա կա նում 
ար վում է էքս պեր տա յին դա տո ղություն նե րի վրա: 

Ռիս կի առ կա յության դեպ քում, բնա կան է ռիս կա յին հա վե-
լավ ճար նե րի (պրե միա նե րի) օգ նությամբ կոմ պեն սաց նել այն: Այդ 
պրե միա ներն ի րեն ցից ներ կա յաց նում են տար բեր տե սա կի հա վե-
լա դիր ներ (գնի, %-ի, տա րի ֆի վրա և  այլն), ո րոնք հան դես են գա լիս 
որ պես «ռիս կի հա մար պարգև»:

Ռիս կի չե զո քաց ման երկ րորդ մե խա նիզ մը դա ռիս կի կա ռա վա-
րումն է: Վեր ջինս ի րա կա նաց վում է տար բեր տե սա կի գոր ծիք նե րի 
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կի րառ ման և գոր ծո ղություն նե րի ի րա կա նաց ման մի ջո ցով, օ րի-
նակ. ֆոր վար դա յին հա մա ձայ նագ րե րի (պայ մա նագ րե րի) կնքու մը, 
ար ժու թա յին կամ տո կո սա յին օպ ցիոն նե րի  ձեռք բե րու մը և  այլն:

Ռիս կի կրճատ ման մյուս ե ղա նա կը, ո րը կի րառ վում է ներդ րու-
մա յին ո րո շում նե րում, դա դի վեր սի ֆի կա ցիան է, ո րը են թադ րում 
է ներդ րու մա յին գու մա րի բաշ խում (բա ժա նում) մի քա նի տար բեր 
օբ յեկտ նե րի միջև: Ընդ հա նուր առ մամբ, դի վեր սի ֆի կա ցիան ցան-
կա ցած տե սա կի ռիս կի կրճատ ման հա մընդ հա նուր ե ղա նակն է: 
Պորտ ֆե լում արժեթղթերի քա նա կի մե ծաց մա նը զու գա հեռ, փոք-
րա նում է ռիս կի ընդ հա նուր մե ծությու նը: 

ն շենք, որ ներդ րու մա յին ծրագ րի ընդ հա նուր ռիս կը կա րող 
է ի հայտ գալ տար բեր աղբ յուր նե րի հա մակ ցու մից: Եվ, քա նի որ 
այդ բո լոր աղբ յուր նե րը փոխ կապ ված են, անհ նար է փաս տա ցի 
հաշ վար կել ռիս կը, ո րը ի հայտ է գա լիս յու րա քանչ յուր աղբ յու-
րից` ա ռան ձին վերց րած: Ա ռանձ նաց նենք հիմ նա կան տե սակ նե րը. 
գործ նա կան, ֆի նան սա կան, գնո ղու նա կության, տո կո սադ րույ քի, 
ի րաց վե լիության, շու կա յա կան և պա տա հա կան ռիս կեր:

Գործ նա կան ռիսկ:
Առևտ րա յին ըն կե րությու նը կա րող է ա պա հո վել ոչ բա վա րար 

չա փով ե կա մուտ, և  որ պես արդ յունք ներդ րո ղը կա րող է մատն վել 
ան հա ջո ղություն նե րի կամ ընդ հան րա պես սնան կա նալ: Այլ կերպ 
ա սած, երբ հա սույ թը բա վա րար չէ պար տա վո րություն նե րը ծած կե-
լու հա մար, ըն կե րության սե փա կա նա տերն շա հույթ չեն ստա նում;

Գործ նա կան ռիս կը դա ներդ րում նե րից այն ե կամ տի ստաց-
ման ա նո րո շության աս տի ճանն է, ո րը կբա վա կա նաց նի ներդ րող-
նե րին տո կոս նե րի վճար ման, պարտ քի ընդ հա նուր գու մար նե րի 
վե րա դարձ ման, շահութաբաժին նե րի և  այլ հա սա նե լիք գու մար նե րի 
հա մար: Գործ նա կան ռիս կը հիմ նա կա նում կախ ված է ի րա կա նաց-
վող բիզ նե սի ձևից: Օ րի նակ. կո մու նի կա ցիոն ո լոր տում աշ խա տող 
ըն կե րություն նե րի բաժ նե տոմ սե րի ռիս կը տար բեր վում է ան շարժ 
գույ քով կամ (ար տադ րա կան) արդ յու նա բե րող ըն կե րություն նե րի 
ռիս կից:
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Միա ժա մա նակ, առ կա է այն պատ կե րա ցու մը, որ նույ նան-
ման ֆիր մա նե րում կամ ան շարժ գույ քում ներդ րում ներն ու նեն 
նույն գործ նա կան ռիս կը, չնա յած նրան, որ կա ռա վար ման տար բե-
րություն նե րը, ծախ քե րի և գտն վե լու վայ րե րի միջև տար բե րություն-
նե րը կա րող են պատ ճառ լի նել ռիս կի մա կար դա կի տա տա նում նե րի:

Ֆի նան սա կան ռիսկ:
Կազ մա կեր պության ֆի նան սա վոր ման կամ ներդ րում ներն 

ի րա կա նաց ման նպա տա կով փո խա ռու կա պի տա լի ներգ րավ ման 
հետ կապ ված ռիսկն ան վա նում են ֆի նան սա կան ռիսկ: Որ քան 
մեծ է փո խա ռու կա պի տա լի տե սա կա րար կշիռն ըն կե րության ընդ-
հա նուր կա պի տա լում, այդ քան մեծ է ֆի նան սա կան ռիս կը: Ռիս կի 
ա ճը պայ մա նա վոր վում է նրա նուվ, որ փո խա ռու կա պի տա լի հաշ-
վին ֆի նան սա վո րումն են թադ րում է տո կոս նե րի վճար ման, ինչ-
պես նաև, պարտ քի հիմ նա կան գու մա րի վե րա դար ձի պար տա վո-
րություն: Այդ պի սի ֆիքս ված վճա րում նե րը պետք է ի րա կա նաց վեն 
մինչև շա հույ թի բաշ խումն ըն կե րության սե փա կա նա տե րե րի (բաժ-
նե տե րե րի) միջև: Իսկ այդ պար տա վո րություն նե րի չկա տա րու մը 
կա րող է ինչ պես պար տա տոմ սե րի սե փա կա նա տե րե րի, այն պես էլ 
բաժ նե տե րե րի վնաս նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ հան դի սա նալ:

Գ նո ղու նա կության ռիսկ:
Տն տե սության ողջ մասշ տա բով գնե րի մա կար դա կի ա ճը ևս  

ա ռա ջաց նում է ռիսկ: (Գնաճի դեպ քում մեկ միա վոր դրա մի գնո-
ղու նա կությունն ընկ նում է: Սա նշա նա կում է, որ դրա մի մեկ միա-
վո րի հաշ վով այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում կա րե լի է ձեռք բե րել 
ա վե լի քիչ ապ րանք ներ և ծա ռա յություն ներ, քան ա ռաջ): ն շենք, 
որ ներդ րու մա յին այն գոր ծիք նե րը. ո րոնց ար ժեք նե րը շարժ վում են 
գնաճի ա ճին զու գա հեռ, ա ռա վել շա հու թա բեր են, քան այն գոր ծիք-
նե րը, ո րոնք ա պա հո վում են ֆիքս ված ե կա մուտ (սրանք ա ռա վել 
նա խընտ րե լի են գնե րի անկ ման ժա մա նակ):
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Տո կո սադ րույ քի ռիսկ:
Այն ար ժեթղ թե րը, ո րոնք ա պա հո վում են ֆիքս ված ե կա մուտ, 

են թարկ վում են տո կո սադ րույ քի ռիս կի: Տո կո սադ րույք նե րի 
փո փոխ ման ժա մա նակ այդ ար ժեթղ թե րի կուր սե րը տա տան վում 
են: 

Ի րաց վե լիության ռիսկ:
Անհ րա ժեշ տության դեպք ում ներդ րու մա յին գոր ծի քի 

վա ճառք ի րա կա նաց նե լու ա նըն դու նա կությու նը հայտ նի է որ պես 
ի րաց վե լիության ռիսկ: Տվ  յալ ներդ րու մա յին գոր ծի քի ի րաց վե-
լիությու նը կար ևոր ցու ցա նիշ է պորտ ֆե լի ճկու նությունն ա պա-
հո վե լու հա մար: Ընդ հա նուր առ մամբ, ե թե ներդ րու մա յին գոր-
ծիք նե րը գնվում (վա ճառ վում) են «թույլ» շու կա նե րում, որ տեղ 
ա ռա ջար կը և պա հան ջար կը փոքր են, որ պես կա նոն, ցածր 
ի րաց վե լի են, քան այն գոր ծիք նե րը, ո րոնք գնվում (վա ճառ վում) 
են ակ տիվ շու կա յում: Սա կայն, ի րաց վե լի լի նե լու հա մար ներդ-
րու մա յին գոր ծիք նե րը պետք է վա ճառ վեն խե լա միտ գնե րով: 
Հի շենք նաև, որ ի րաց վե լիությու նը դա ֆի նան սա կան ակ տի վի 
որ պես վճա րե լա մի ջոց (փող) իր ան վա նա կան ար ժե քով հան դես 
գա լու հատ կությունն է:

Շու կա յա կան ռիսկ:
ներդ րու մա յին գոր ծի քի ե կամ տի մա կար դա կի փո փո-

խություն նե րը հա ճախ տե ղի են ու նե նում շու կա յա կան ռիս կի 
հետ ևան քով: Այս տեղ ռիսկն ա ռա ջա նում է մի շարք գոր ծոն նե րից, 
ո րոնք կապ ված չեն տվ յալ ար ժեթղ թից կամ գույ քա յին ներդ րու-
մից, օ րի նակ՝ քա ղա քա կան, տնտե սա կան, հա սա րա կա կան ի րա-
դար ձություն նե րը կամ էլ ներդ րող նե րի նա խա սի րություն նե րը և 
ճա շակ նե րը:

Ըստ էության շու կա յա կան ռիսկն ար տա հայտ վում է ար ժեթղ-
թե րի կուր սե րի տա տա նում նե րում` որ քան շատ է են թարկ վում 
տա տան ման ար ժեթղ թի կուր սը, այն քան մեծ է շու կա յա կան 
ռիս կը:
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Պա տա հա կան ռիսկ:
Պա տա հա կան ռիս կը դա ա վե լին է, քան ուղ ղա կի «լու րե րը». 

այն ի հայտ է գա լիս այն դեպ քում, երբ ինչ-որ կար ևոր մի ի րա-
դար ձություն է տե ղի ու նե նում ըն կե րության կամ սե փա կա նության 
հետ, և  ա մե նա կար ևո րը, որ այդ ի րա դար ձությու նը անս պա սե լի 
հետ ևանք է թող նում դրա ֆի նան սա կան դրության վրա: Պա տա-
հա կան ռիս կը դուրս է գա լիս գործ նա կան ու ֆի նան սա կան ռիս-
կե րի սահ ման նե րից, և  ոչ միշտ է նշա նա կում, որ ըն կե րության 
գոր ծե րը կամ շու կա յում ինչ-որ բան այն պես չի ըն թա նում: Հա կա-
ռա կը, այն են թադ րում է ի րա դար ձություն, որն անս պա սե լիո րեն 
էա կան և  ան մի ջա կան ազ դե ցություն է թող նում ներդ րում նե րի 
ար ժե քի վրա: Օ րի նակ. ըն կե րության կլա նում, միա ցում, միա ձու-
լում կամ փո խա ռու կա պի տա լի հաշ վին ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի 
ներգ րա վում:

ներդ րում նե րի հա մընդ հա նուր (հա մա խառն) ռիս կը պա րու-
նա կում է եր կու բա ղադ րիչ̀  դի վեր սի ֆի կաց վող և չ դի վեր սի ֆի-
կաց վող ռիսկ: Դի վեր սի ֆի կաց վող ռիս կը, ո րը հա ճախ ան վա նում 
են նաև ոչ սիս տե մա տիկ կամ ան հա տա կան ռիսկ, ներդ րու մա յին 
ռիս կի այն մասն է, ո րը կա րող է վե րաց վել (չե զո քաց վել) դի վեր-
սի ֆի կա ցիա յի մի ջո ցով: Այն տե ղի է ու նե նում պա տա հա կան կամ 
ան կա ռա վա րե լի ի րա դար ձություն նե րից (ինչ պի սիք են գոր ծա-
դուլ նե րը, դա տա կան գոր ծե րը և կար գա վոր ման ե ղա նակ նե րը), 
ո րոնք տար բեր կեր պով են ազ դում ներդ րու մա յին նա խագ ծե րի 
(գոր ծիք նե րի) վրա:

Չ դի վեր սի ֆի կաց վող կամ սիս տե մա տիկ ռիս կը, ո րը կապ ված 
է այն պի սի եր ևույթ նե րից, ինչ պի սիք են պա տե րազմ նե րը, գնաճը, 
քա ղա քա կան ի րա դար ձություն նե րը, հա վա սա րա պես ազ դում են 
բո լոր ներդ րու մա յին գոր ծիք նե րի կամ նա խագ ծե րի վրա և, հետ ևա-
բար, յու րա հա տուկ չեն կոնկ րետ ներդ րու մա յին նա խագ ծի հա մար:

Հետ ևա բար, հա մա խառն ռիս կը կլի նի.
Հա մա խառն ռիսկ = դի վեր սի ֆի կաց վող ռիսկ+ չդի վեր սի ֆի կաց

վող ռիսկ
Քա նի որ բա նա կան ներդ րո ղը կա րող է վե րաց նել (չե զո-

քաց նել) դի վեր սի ֆի կաց վող ռիս կը, ստեղ ծե լով ար ժեթղ թե րի 
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դի վեր սի ֆի կաց ված պորտ ֆել, միակ ռիս կի տե սա կը, ո րը պետք է 
հաշ վի առ նել, մնում է չդի վեր սի ֆի կաց վող ռիս կը:

Ինչ պես գի տենք շու կա յա կան պորտ ֆե լի ե կամ տա բե րությու նը, 
ո րը կազմ ված է մեծ թվով տար բեր ար ժեթղ թե րից ա վե լի քիչ է 
են թա կա շեղ ման: Ըստ էության դի վեր սի ֆի կա ցիան փոք րաց նում 
է շե ղու մը:

Վե րը աս վա ծը գրա ֆի կո րեն ու նի հետև յալ տես քը.

   Պորտ ֆե լի ռիսկ 
(ստանդարտ շեղում)

Գ ծա պատ կեր 9. Ար ժեթղ թե րի քա նա կի և ռիս կի փոխ հա րա բե րություն

Ինչ պես եր ևում է գրա ֆիկ 9-ից ռիս կի սահ մա նա փակ ման արդ-
յու նա վե տությու նը նվա զում է, երբ ար ժեթղ թե րի քա նա կը գե րա-
զան ցում է 15-ը: Ռիս կը, ո րը հնա րա վոր է վե րաց նել դի վեր սի ֆի կա-
ցիա յի մի ջո ցով ան վա նում են ան հա տա կան ռիսկ: Բայց գո յություն 
ու նի այլ ռիսկ, ո րից հնա րա վոր չէ խու սա փել պորտ ֆե լը դի վեր սի-
ֆի կաց նե լով: Այդ ռիս կը ան վա նում են շու կա յա կան ռիսկ: Շու կա յա-
կան ռիս կը ու նի տնտե սա կան բնույթ, այ սինքն կապ ված է տնտե-
սա կան տա տա նում նե րի հետ:

արժեթղթերի քանակ
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   Պորտ ֆե լի ռիսկ 
(ստան դարտ շե ղում)

արժեթղթերի քանակ

1-անհատական ռիսկ,
2- շուկայական ռիսկ

Գծապատկեր 10. Անհատական և շուկայական ռիսկերը

Հետևաբար ներդրողի համար անորոշության աղբյուր է 
հանդիսանում տնտեսության շուկայական կառուցվածքը, որից էլ և 
կախված է պորտֆելի կառուցվածքը:

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչպե՞ս է սահմանվում «ռիսկ» հասկացությունը: 
2. Որո՞նք են ռիսկի հիմնական տեսակները: 
3. Որո՞նք են ռիսկի հիմնական ձևերը: 
4. Ո՞րն է ռիսկի սահմանափակման հիմնական գործոնը 

ար ժեթղթերի պորտֆելում: 
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4.2 ՌԻՍԿԻ ՉԱՓՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Հայտ նի է, որ ներդ րում նե րի այ լընտ րան քա յին ծախ սե րը կախ-
ված են ծրագ րի ռիս կայ նությու նից: Այս ար տա հայ տությու նը բազ-
միցս նշվել է քննարկ ված օ րի նակ նե րում: Այժմ ցույց տանք, թե ինչ 
կապ կա այ լընտ րան քա յին ծախ սե րի և ռիս կի միջև, ինչ պես են 
ֆի նան սա կան մե նե ջեր նե րը գնա հա տում ռիս կը: 

Դի տար կենք ար ժեթղ թե րի 4 պորտ ֆել նե րի ա մե րիկ յան ըն կե-
րության հե տա զո տություն նե րը.

1. Կար ճա ժամ կետ գան ձա պե տա կան մուր հակ նե րի պորտ ֆել
2. ԱՄն կա ռա վա րության եր կա րա ժամ կետ պար տա տոմ սե րի 

պորտ ֆել
3. Եր կա րա ժամ կետ կոր պո րա տիվ պար տա տոմ սե րի պորտ-

ֆել
4. Standard and Poor ըն կե րության ֆոն դա յին ին դեք սը, որն իր 

մեջ նե րա ռում է 500 ըն կե րություն նե րի սո վո րա կան բաժ-
նե տոմ սե րի պորտ ֆել:

Վե րը նշված բո լոր պորտ ֆել ներն էլ ու նեն տար բեր աս տի ճա նի 
ռիս կայ նություն: Ա մե նա քիչ ռիս կայ նությու նը ու նի 1-ին պորտ ֆե լը, 
իսկ ա մե նա բարձր՝ 4-րդ պորտ ֆե լը: Դի տար կենք ներդ րու մա յին 
ծրա գիր, ո րի ի րա գործ ման հետ կապ ված ռիս կը հա մա պա տաս խա-
նում է S&P գոր ծա կա լության ֆոն դա յին ին դեք սին: Դիս կոն տի ինչ 
դրույք է անհ րա ժեշտ օգ տա գոր ծել ծրագ րի դրա մա կան հոս քե րը 
դի կոն տաց նե լու հա մար: Պարզ է, որ պետք է օգ տա գոր ծել շու կա-
յա կան պորտ ֆե լի սպասվող ե կամ տա բե րության նոր մը, այ սինքն 
ե կամ տա բե րություն, ո րից պետք է հրա ժար վի ներդ րո ղը` մի ջոց-
նե րը ներդ նե լով ներդ րու մա յին ծրագ րի ի րա գործ ման մեջ: 

ն շա նա կենք շու կա յա կան ե կամ տա բե րությու նը Rm
Rm = Rj + ռիս կի պարգ ևատ րում, որ տեղ
Rj –  ոչ ռիս կա յին տո կո սադ րույքն է,
Ոչ ռիս կա յին կա րե լի է հա մա րել գան ձա պե տա կան 

մուր հակ նե րը:
Արդ յունք նե րի ցրու մը նկա րագ րող վի ճա կագ րա կան ցու-

ցա նիշ են դիս պեր սիան և ս տան դարտ շե ղու մը: Շու կա յա կան 
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ե կամ տա բե րության դիս պեր սիան դա սպաս վո ղից փաս տա ցի 
ե կամ տա բե րության շեղ ման քա ռա կու սին է: Այն ո րոշ վում է.

2)~)~
mr−= mm r( ³ñÅ»ù ³å³ëíáÕr( ¸Çëå»ñëÇë³ , 

որտեղ −mr~ փաստացի եկամտաբերության նորմն է, mr ` սպասվող 
եկամտաբերություն:

Ստանդարտ շեղումը դա դիսպերսիայի քառակուսի արմատն է: 
¹Çëå»ñëÇ³ ß»ÕáõÙêï³Ý¹³ñï =

Ս տան դարտ շե ղու մը սո վո րա բար նշա նա կում են −s ով, իսկ 
դիսպերսիան` 

2s
Դիտարկենք դիսպերսիայի և ստանդարտ շեղման հետևյալ 

օրինակը:
Ենթադրենք ներդրում է կատարվում 100 ԱՄն դոլար գումար: 

Այնուհետև նետելով 2 մետաղադրամ` կատարում ենք հետևյալ 
գործողությունները.

Գիրի դեպքում նախնական գումարին ավելացնում ենք 20%,
Ղուշի դեպքում հանում ենք 10%:
Գոյություն ունի 4 հնարավոր տարբերակ.
1. գիր + գիր` +40%
2. գիր + ղուշ̀  +10%
3. ղուշ + գիր՝ +10%
4. ղուշ + ղուշ՝ -20%

(1) Եկամտաբերու-
թյան նորմ (%)

r~

(2) 
Սպասվող 
եկամտից 
շեղումը

(3) 
Շեղման 

քառակուսի 
( )2~ rr −

(4) 
Հավանա-
կաություն

(5) Հավանակ 
x շեղման 

քառակուսի ((3)
x(4))

+40 +30 900 0.25 225
+10 0 0 0.5 0
-20 -30 900 0.25 225

450¸Çëå»ñëÇ³ =
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Սպասվող եկամուտը հաշվարկվում է.

Այսպիսով կարելի է ասել, որ խաղի տատանումը կամ 
անորոշությունը կազմում է 21,21%

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչպե՞ս են հաշվում շուկայական եկամտաբերությունը: 
2. Ինչպե՞ս են հաշվում շուկայական եկամտաբերության 

դիսպերսիան: 
3. Ինչպե՞ս են հաշվում շուկայական եկամտաբերության 

ստանդարտ շեղումը: 
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4.3 ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

Պորտ ֆե լի դի վեր սի ֆի կա ցիա յի ազ դե ցությու նը պորտ ֆե լի 
կա ռա վար ման վրա պար զե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ի մա նալ, թե ինչ-
պես է պորտ ֆե լի ռիս կը կախ ված ա ռան ձին բաժ նե տոմ սե րի ռիս կից: 

Են թադ րենք պորտ ֆե լի 60% (I) ըն կե րության բաժ նե տոմ սերն են, 
իսկ 40%` (II) ըն կե րությա նը: Ս պաս վում է, որ ե կող տա րում (I) ըն կե-
րության ե կամ տա բե րությու նը կկազ մի 15%, իսկ (II) ՝ 21%: ներ դու-
մա յին պորտ ֆե լի սպաս վող ե կամ տա բե րությու նը հա վա սար կլի նի 
(0.6*15)+(0.4*21) = 17.4%: 

Պորտ ֆե լի սպաս վող ե կամ տա բե րության ո րո շու մը շատ պարզ 
և հեշտ գոր ծըն թաց է: Պորտ ֆե լի գնա հատ ման հար ցում ա մե նա-
բարդ գոր ծըն թա ցը պորտ ֆե լի ռիս կայ նության ո րո շումն է:

նախ կի նում (I) ըն կե րության ե կամ տա բե րության ստան դարտ 
շե ղու մը կազ մել է 28%, իսկ (II) ըն կե րությա նը՝ 42%: Արդ յոք այս նույն 
թվե րը պետք է օգ տա գոր ծել ա պա գա սպաս վե լիք ե կամ տի շե ղու մը 
ո րո շե լիս:

Կա րե լի է են թադ րել, որ պորտ ֆե լի ե կամ տա բե րության ստան-
դարտ շե ղու մը հա վա սար է ա ռան ձին բաժ նե տոմ սե րի ե կամ տա բե-
րության ստան դարտ շեղ ման մի ջին կշռին:

Այ սինքն՝ (0.6*28)+(0.4*42) = 33.6%
նշ վա ծը ճիշտ կլի նի միայն այն դեպ քում, երբ 2 տե սա կի բաժ-

նե տոմ սե րի գի նը փո փոխ վում է միան ման:
Փոր ձենք հաշ վար կել մեր ներդ րու մա յին պորտ ֆե լի ռիս կը: 

Դ րա հա մար անհ րա ժեշտ է լրաց նել հետև յալ աղ յու սա կը.

Աղ յու սակ 17. Պորտ ֆե լի ռիս կի հաշ վար կը
   

(I) ըն կե րության 
բաժ նե տոմ սեր

(II) ըն կե րության 
բաժ նե տոմ սեր

(I) ըն կե րության 
բաժ նե տոմ սեր

2
1

2
1sX 211221122! sss ρXXXX =

(II) ընկերության 
բաժնետոմսեր 211221122! sss ρXXXX = 2

2
2
2sX



114

Բաժ նե տոմ սե րի մե ծա մաս նության հա մար նկատ վում է այն 
մի տու մը, որ դրանք տա տան վում են միա ժա մա նակ նույն ուղ-
ղությամբ: Այս դեպ քում կո րե լա ցիա յի գոր ծա կի ցը դրա կան է, 
հետ ևա բար դրա կան է նաև կո վա րիա ցիան: Ե թե բաժ նե տոմ սե րի 
ե կամ տա բե րություն նե րը շարժ վում են միմ յան ցից ան կախ,ա պա 
կո րե լա ցիա յի գոր ծա կի ցը և կո վա րիա ցիան հա վա սար են զրո, իսկ 
ե թե` տար բեր ուղ ղությամբ բա ցա սա կան: Այս տեղ ևս կո վա րիա-
ցիան պետք է կշռել̀  որ պես կշիռ վերց նե լով եր կու ներդ րում նե րի 
(բաժ նե տոմ սե րի) կշիռ նե րի ար տադր յա լը` 21xx : 

Աղյուսակը լրացնելուց հետո պորտֆելի դիսպերսիան հաշ վար-
կելու համար պետք է ուղղակի գումարել աղյուսակի տարրերը:

( )21122
2
2

2
2

2
1 ssρss XX 1

2
1 X2X ¹Çëå»ñëÇ³ äáñïý»ÉÇ ++=

Ստանդարտ շեղումը 
2s=

Այժմ հաշվարկն իրականացնենք վերը քննարկված օրինակի 
համար.

(I) ընկերության 
բաժնետոմսեր

(II) ընկերության 
բաժնետոմսեր

(I) ընկերության 
բաժնետոմսեր (0.60)2 x (28)2 0.60 x 0.40 x 1 x 28 x 42

(II) ընկերության 
բաժնետոմսեր 0.60 x 0.40 x 1 x 28 x 42 (0.40)2 x (42)2

են թադր վում է, որ կո րե լա ցիա յի գոր ծա կի ցը մեկ է

Պորտ ֆե լի դիս պեր սիան = 2s =1129

Ստանդարտ շեղումը 2s= =33.6%.

Տեսնում ենք, որ ստանդարտ շեղումը մեծ է 28-ից (42-28) 
տարբերության 40%-ի չափով: Սակայն իրականում ոչ միշտ է 
բաժնետոմսերի կորելացիան հավասար լինում մեկի: 
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Ենթադրենք,  այս դեպքում.

Պորտֆելի դիսպերսիան 

Ստանդարտ շեղումը  
Տես նում ենք, որ ստան դարտ շե ղու մը ա վե լի քիչ է տար բեր վում 

28%-ից: Ի րա կա նում այն գրե թե մոտ է միայն ա ռա ջին բաժ նե տոմ-
սե րում ներդր ման ժա մա նակ ստաց վող ստան դարտ շեղ մա նը: 

ն շենք, որ դի վեր սի ֆի կա ցիան ա ռա վել մեծ ազ դե ցություն է 
ու նե նում, երբ բաժ նե տոմ սե րի կո րե լա ցիա յի գոր ծա կի ցը բա ցա-
սա կան է: ցա վոք, ի րա կա նում շատ դժվար է գտնել բա ցա սա-
կան կո րե լա ցիա ու նե ցող բաժ նե տոմ սեր: Են թադ րենք, վե րոգր յալ 
քննարկ ված օ րի նա կում : Այս դեպքում.

Պորտֆելի դիսպերսիան 

Ընդ հա նուր առ մամբ, բա ցա սա կան կո րե լա ցիա յի գոր ծակ ցի 
դեպ քում միշտ կա րե լի է կառուցել այն պի սի ներդ րու մա յին պորտ-
ֆել, ո րը կու նե նա զրո յա կան ստան դարտ շե ղում:

Ամ փո փե լով վե րոգր յալ բո լոր քննար կում նե րը կա րե լի է ա նել 
շատ կար ևոր հետ ևություն.

Լավ դի վեր սի ֆի կաց ված պորտ ֆե լի ռիս կը կախ ված է դրա նում 
ընդգրկ ված ար ժեթղ թե րի շու կա յա կան ռիս կից:

Շու կա յան ռիս կը չա փող բե տա գոր ծա կի ցը:
Ե թե հարց է դրվում պար զել ինչ պի սին է յու րա քանչ յուր 

ար ժեթղ թի ազ դե ցությու նը լավ դի վեր սի ֆի կաց ված պորտ ֆե լի ռիս-
կում, պետք չէ յու րա քանչ յուր վերց րած ար ժեթղ թի հա մար ո րո շել 
ռիս կը. դրա փո խա րեն հաշ վարկ վում է դրանց չդի վեր սի ֆի կաց վող 
(շու կա յա կան) ռիս կը, այ նու հետև, ո րոշ վում է դրա զգա յու նությու նը 
շու կա յա կան փո փո խություն նե րին: Այդ զգա յու նությու նը բնո րո-
շող գոր ծա կի ցը (ցու ցա նի շը) հայտ նի է որ պես «բե տա» գոր ծա կից` 
β : Եթե արժեթղթի β  գործակիցը մեծ է 1.0, ապա արժեթղթի 
փոփոխականությունը գե րա զան ցում է շու կա յա կա նին: Ե թե β -ի 
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արժեքը գտնվում է 0-1 միջակայքում, ապա արժեթղթերն ունեն 
տատանման նույն ուղղությունը: նշենք նաև, որ շուկան իրենից 
ներկայացնում է առկա բոլոր արժեթղթերից բաղկացած պորտֆել 
և դրա «միջին» արժեթղթերի β  գործակիցը հավասար է 1-ի: 

Գծապատկեր 11-ում բերված է արժեթղթի β  գործակցի կորը` 
կախված շուկայական եկամտաբերությունից:

Արժեթղթի
եկամտաբերություն (%)

Շուկայական
եկամտաբերություն (%)

Գծապատկեր 11. β  գործակցի կորը̀  կախված շուկայական եկամտաբերությունից

ն շենք ար ժեթղ թե րի ռիս կի և պորտ ֆե լի հետ կապ ված եր կու 
կար ևոր հան գա մանք.

1. շու կա յա կան (սիս տե մա տիկ) ռիս կը մեծ կշիռ է կազ մում է 
դի վեր սի ֆի կաց ված պորտ ֆե լի ռիս կում,

2. ա ռան ձին վերց ված բե տա գոր ծա կի ցը ցույց է տա լիս զգա-
յու նությու նը շու կա յա կան փո փո խություն նե րի նկատ մամբ: 

Այս եր կու սից կա րե լի է հետ ևություն ա նել. պորտ ֆե լի ռիս կը 
չափ վում է բե տա գոր ծակ ցով: Ա ռա ջին հա յաց քից այս հետևությու նը 
թվում է պարզ և տ րա մա բա նա կան, սա կայն, այ նո ւա մե նայ նիվ, ներ-
կա յաց նենք եր կու բա ցատ րություն:

Բա ցատ րություն 1.
նո րից վե րա դառ նանք գծա պատ կե րին, որ տեղ ցույց է տրվում 

ե կամ տա բե րության ստան դարտ շեղ ման կախ վա ծությու նը պորտ-
ֆե լում ընդգրկ ված ար ժեթղ թե րի քա նակից:
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Գծապատկեր 12. Արժեթղթերի քանակի և ռիսկի փոխհարաբերություն

Տար բեր տե սա կի ար ժեթղ թե րի քա նա կը մե ծաց նե լիս և, հետ-
ևա բար, կա տա րե լով ա ռա վել արդ յու նա վետ դի վեր սի ֆի կա ցիա` 
պորտ ֆե լա յին ռիս կը նվա զում է մինչև այն պա հը, երբ ոչ սիս տե-
մա տիկ (դի վեր սի ֆի կաց վող) ռիս կը վե րա նում է և մ նում է միայն 
շու կա յա կան ռիս կը: 

Են թադ րենք պորտ ֆե լը բաղ կա ցած է 500 բաժ նե տոմ սե րից, 
ո րոնց ընտ րությու նը կա տար վել է պա տա հա կան: Այս դեպ քում 
հնա րա վոր է ձևա վո րել շու կա յա կան կամ դրան շատ մոտ պորտ-
ֆել, այ սինքն պորտ ֆե լը ճիշտ է բնո րո շում ընդ հա նուր շու կա յա-
կան մի տում նե րը: Այս դեպ քում այդ պորտ ֆե լի բե տան կա րող է 
լի նել հա վա սար 1-ի, և (պորտ ֆե լի) շու կա յի հետ կո րե լա ցիան ևս 
կա րող է լի նել հա վա սար 1: Եվ ե թե ընդ հա նուր շու կա յի ստան դարտ 
շե ղու մը լի նի հա վա սար 20% (նշա նա կենք ms ), ապա պորտֆելի 
ատանդարտ շեղումը ևս կլինի 20%:

 

Պորտֆելի ռիսկ =20%= sp

Շուկայական ռիսկ= 20%= sm

Գծապատկեր 13. Անհատական և շուկայական ռիսկերը
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Այժմ են թադ րենք ձևա վոր ված պորտ ֆե լի ար ժեթղ թե րի մի ջին 
բե տա գոր ծա կի ցը հա վա սար է 1.5: Այս դեպ քում նույ պես կա րե լի է 
ձևա վո րել պորտ ֆել, ո րը նույն պես զուրկ է ան հա տա կան ռիս կից` 
պորտ ֆել ո րի տա տա նում նե րը (փո փո խա կա նությու նը) ևս հա մա-
պա տաս խա նում է շու կա յա կա նին: Սա կայն ստան դարտ շե ղու մը 
այս դեպ քում կլի նի 30%, այ սինքն շու կա յա կան շե ղու մից 1.5 ան գամ 
շատ: Լ րիվ դի վեր սի ֆի կաց ված պորտ ֆե լի բե տան հա վա սար է  
1.5-ի, և  ե կամ տա բե րության տա տա նում նե րը 50%-ով շատ կլի նեն 
շու կա յա կան ե կամ տա բե րության տա տա նում նե րից, և պորտ ֆե լի 
ռիս կը կլի նի հա վա սար շու կա յա կան ռիս կի 150% (գծա պատ կեր 14):

Պորտֆելի ռիսկ =30%= sp

Շուկայական ռիսկ= 20%= sm

Գծապատկեր 14. Անհատական և շուկայական ռիսկերը

նույն տրամաբանությամբ կառուցված է նաև գծապատկեր 
15-ը` բետան սահմանելով 0.5:

Պորտֆելի ռիսկ =30%= sp

Շուկայական ռիսկ= 20%= sm

Գծապատկեր 15. Անհատական և շուկայական ռիսկերը
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Հիմ նա կան հետ ևություն.
Բա ցար ձակ դի վեր սի ֆի կաց ված պորտ ֆե լի ռիս կը հա մե մա-

տա կան է պորտ ֆե լի բե տա գոր ծակ ցի հետ, ո րը հա վա սար է այդ 
պորտ ֆե լում ընդգրկ ված ար ժեթղ թե րի «մի ջին» բե տա յին, այ սինքն` 
պորտ ֆե լի ռիս կը կա րե լի է ո րո շել դրա նում նե րառ ված ար ժեթղ-
թե րի բե տա գոր ծա կից նե րով: 

Բա ցատ րություն 2. ( Բե տան և կո վա րիա ցիան) 
Վի ճա կա գի րը i-րդ  ար ժեթղ թի (բաժ նե տոմ սի) բե տա գոր ծա-

կի ցը կա րող էր ո րո շել.

 

որտեղ ims - i-րդ բաժնետոմսի (արժեթղթի) եկամտաբե րության և 
շուկայական եկամտաբերության միջև կովարիացիան է,

2
ms - շուկայական եկամտաբերության դիսպերսիան է:

Պարզվում է որ կովարիացիայի հարաբերությունը շուկայական 
դիսպեսիային որոշում է առանձին բաժնետոմսերի /արժեթղթերի/ 
ներդրված լուման պորտֆելի ռիսկում: 

Վերադառնանք պորտֆելի ռիսկի վերաբերյալ նախորդ 
օրինակին և դիտարկենք  դեպքը:

(I) ընկերության 
բաժնետոմսեր

(II) ընկերության 
բաժնետոմսեր

(I) ընկերության 
բաժնետոմսեր (0.60)2 x (28)2 0.60 x 0.40 x 0.4 x 28 x 42

(II) ընկերության 
բաժնետոմսեր 0.60 x 0.40 x 0.4 x 28 x 42 (0.40)2 x (42)2

Եթե գումարենք ուղղանկյան տողերը, ապա կարելի է տեսնել 
յուրաքանչյուր բաժնետոմսի ազդեցությունը պորտֆելի ռիսկի վրա:

im
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Բաժնետոմս Ռիսկի վրա ազդեցությունը

(I) ընկերության 
բաժնետոմս (0.60) x{0.6 x (28)2 + 0.40 x 0.4 x 28 x 42} = 0.6 x 659

(II) ընկերության 
բաժնետոմս 0.4 x { 0.40 x (42)2 + 0.60 x 0.4 x 28 x 42} =0.4 x 988

Ամբողջ պորտֆել 790

I ըն կե րության բաժ նե տոմ սի ազ դե ցությու նը պորտ ֆե լա յին 
ռիս կի վրա ո րոշ վում է պորտ ֆե լում ու նե ցած կշռով` (0.6) և բաժ-
նե տոմ սե րի հետ ու նե ցած մի ջին կո վա րիա ցիա յի ար ժե քով` (659): 
(ն շենք, որ I ըն կե րության բաժ նե տոմ սի մի ջին կո վա րիա ցիան 
ընգր կում է նաև իր հետ ու նե ցած կո վա րիա ցիան, այ սինքն` դրա 
դիս պեր սիան) Պորտ ֆե լում այդ ըն կե րության բաժ նե տոմ սե րը 
ընդգրկ վե լու հետ ևան քով ա ռա ջա ցող ռիս կի բա ժի նը կլի նի`

նմանապես II ընկերության համար կլինի`

յու րա քանչ յուր դեպ քի հա մար ստաց վում է, որ պորտ ֆե լի ռիս-
կի վրա բաժ նե տոմ սի ազ դե ցությու նը կախ ված է եր կու մե ծությու-
նից. պորտ ֆե լում բաժ նե տոմ սի (ար ժեթղ թի) ու նե ցած հա րա բե րա-
կան կշռից (0,6 կամ 0,4) և  ազ դե ցության ցու ցա նի շից, ո րը ու նե նում 
է պորտ ֆե լի ռիս կի վրա տվյալ բաժ նե տոմ սը (ար ժե թուղ թը) (0,83 
կամ 1,25): Վեր ջինս ի րե նից ներ կա յաց նում է ար ժեթղ թի բե տա 
գոր ծա կի ցը: 

Ս տաց վում է, որ մի ջի նում պորտ ֆե լի ար ժե քի 1% փո փո-
խությու նը ա ռաց վում է 1-ին ըն կե րության բաժ նե տոմ սե րի 0,83% 
և 2-րդ  ըն կե րության բաժ նե տոմ սե րի 1,25% փո փո խուփթյու նից: Եվ 
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որ պես զի ո րո շել (I) ըն կե րության բե տան պորտ ֆե լի նկատ մամբ, (I) 
ըն կե րության բաժ նե տոմ սե րի պորտ ֆե լի հետ ու նե ցած կո վա րիա-
ցիան բա ժան վում է պորտ ֆե լի դիս պեր սիա յի վրա: Դ րա հա մար`

 

ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչպե՞ս են հաշվում արժեթղթերի պորտֆելի եկամ տա-
բերությունը:  

2. Ինչպե՞ս են հաշվում արժեթղթերի պորտֆելի ռիսկը:  
3. Ի՞նչ է «բետա» գործակիցը:  
4. Ինչպե՞ս են հաշվում շուկայական ռիսկը չափող «բետա» 

գործակիցը:  
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4.4 ՌԻՍԿԻ ԵՎ ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ 
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ռիս կա յին նա խագ ծե րի NPV ո րո շե լու հա մար, ֆի նան սա կան 
մե նե ջե րին անհ րա ժեշտ է ի մա նալ, թե որ քան են ներդ րող ներն 
ակն կա լում ստա նալ ե կա մուտ ի րենց վրա վերց վող ռիս կի դի մաց:

Ֆոն դա յին բոր սան ար դեն իսկ ռիս կա յին է, քա նի որ այս տեղ 
առ կա է արդ յունք նե րի տա տա նում: Բազ միցս նշվել է, որ ներդ րող-
նե րը կա րող են ձևա վո րել լավ դի վեր սի ֆի կաց ված պորտ ֆել, ո րի 
հա մար բա ցա կա յում է ան հա տա կան ռիս կը, սա կայն նրանք չեն 
կա րող խու սա փել շու կա յա կան ռիս կից:

նախ ա սենք, որ N (N>1) տե սա կի ար ժեթղ թե րից կա րե լի է 
ձևա վո րել ան վերջ թվով պորտ ֆել ներ: Բա վա կան է ան գամ վերց-
նել եր կու տե սա կի ար ժե թուղթ, որ պես զի հա մոզ վել, որ այս դեպ-
քում ևս կա րե լի է ձևա վո րել պորտ ֆել նե րի ան վերջ բազ մություն 
(օ րի նակ, ե թե փո փո խա կան վերց նենք տո կո սա յին հա րա բե րակ-
ցություն նե րը. 10;90%, 20;80%, 30;70 և  այլն):

Այս դեպ քում հարց է ա ռա ջա նում, թե արդ յոք պետք է վեր լու-
ծել բո լոր պորտ ֆել նե րը, որ պես զի բա ցա հայ տել թե որն է դրան ցից 
ա ռա վել արդ յու նա վետ:

Բա րե բախ տա բար, տվյալ հար ցի պա տաս խա նը բա ցա սա կան 
է: Իսկ այն փաս տը, որ ներդ րո ղը պետք է ու սում նա սի րի գո յություն 
ու նե ցող հնա րա վոր պորտ ֆել նե րից միայն պորտ ֆել նե րի են թա-
բազ մությու նը հիմ նա վոր վում է է ֆեկ տիվ արդ յու նա վետ բազ-
մության տե սությամբ: 

ներդ րո ղը պորտ ֆե լի բազ մությու նից կընտ րի լա վա գույն 
(օպ տի մալ) պորտ ֆել, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րը.

1. Ա պա հո վում է ա ռա վե լա գույն սպաս վող ե կամ տա բե րություն 
ռիս կի ո րո շա կի մա կար դակ նե րի հա մար,

2. Ա պա հո վում է նվա զա գույն ռիսկ սպաս վող ե կամ տա բե-
րության ո րո շա կի ար ժեք նե րի հա մար:

Պորտ ֆել նե րի այդ պի սի բազ մությու նը, ո րը բա վա րա րում է 
վե րոգր յալ եր կու պայ ման նե րին, ան վա նում են է ֆեկ տիվ բազ-
մություն կամ արդ յու նա վետ սահ ման:
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Գ ծա պատ կե րում 16-ում ցույց է տրված հա սա նե լի բազ մությու նը, 
ո րը հայտ նի է նաև որ պես հնա րա վո րություն նե րի բազ մություն, ո րից 
կա րե լի է ընտ րել արդ յու նա վետ բազ մություն: Այս դեպ քում հա սա-
նե լի բազ մությու նը դա N տե սա կի ար ժեթղ թե րից ստեղծ ված բո լոր 
հնա րա վոր պորտ ֆել ներն են: Դա նշա նա կում է, որ բո լոր հնա րա վոր 
պորտ ֆել նե րը, ո րոնք կա րե լի է ձևա վո րել N տե սա կի ար ժեթղ թե րից, 
ընկ նում են հա սա նե լի բազ մության ներ սում կամ էլ դրա սահ մա նի 
վրա (G, E, S և H կե տե րը այդ պի սի պորտ ֆել նե րի օ րի նակ են): Ընդ-
հա նուր առ մամբ այդ բազ մութ մունն ու նի անձր ևա նո ցի տեսք: Եվ, 
կախ ված օգ տա գործ վող ար ժեթղ թե րից, այն կա րող է լի նել ա վե լի 
աջ կամ ձախ, վե րին կամ ստո րին դիր քե րում: 

sp Ստանդարտ շեղում

Հասանելի 
բազմություն

Սպասվող եկամտաբերություն

Գծապատկեր 16. Եկամտաբերության և ստանդարտ շեղման 
փոխհարաբերությունը

Գ ծապատկերում նշված կե տե րը ի րեն ցից ներ կա յաց նում են 
ռիս կի և  ե կամ տի հա րա բե րակ ցություն:

Ե թե հա սա նե լի բազ մության հա մար կի րա ռել է ֆեկ տիվ (արդ-
յու նա վետ) բազ մության թեո րե մը, կա րե լի է ո րո շել է ֆեկ տիվ բազ-
մությու նը և դ րա դիր քը: Կա րե լի է նկա տել, որ գո յություն չու նի ա ռա-
վել ոչ ռիս կա յին պորտ ֆել, քան E պորտ ֆելն է: Ե թե E կե տով անց կաց-
նել ուղ ղա հա յաց, ա պա հա սա նե լի բազ մության ոչ մի կետ չի գտնվի 
այդ ուղ ղից ձախ: Միա ժա մա նակ, գո յություն չու նի ա ռա վել ռիս կա յին 
պորտ ֆել, քան H պորտ ֆելն է, ե թե H կե տով ուղ ղա հա յաց անց կաց-
նենք, ա պա հա սա նե լի բազ մության ոչ մի կետ չի գտնվի գծից աջ: 
Այս պի սով, պորտ ֆել նե րի բազ մությու նը, ո րոնք ա պա հո վում են ռիս կի 
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ո րո շա կի մա կար դա կում ա ռա վե լա գույն սպաս վող ե կա մուտ, հան դի-
սա նում է E և H կե տե րի միջև գտնվող բազ մության վե րին սահ մա նը:

Դի տար կե լով թեո րե մի երկ րորդ պայ մա նը, կա րե լի է նկա-
տել, որ գո յություն չու նի մի պորտ ֆել, ո րը ա պա հո վի ա վե լի մեծ 
սպաս վող ե կամ տա բե րություն, քան S պորտ ֆելն է, հա սա նե լի բազ-
մության ոչ մի կետ չի գտնվում  S կե տով անց նող հո րի զո նա կան 
ուղ ղից վերև: Միա ժա մա նակ, գո յություն չու նի G պորտ ֆե լից ա ռա-
վել ցածր սպաս վող ե կամ տա բե րության մա կար դակ ա պա հո վող 
պորտ ֆել, քա նի որ հա սա նե լի բազ մության ոչ մի կետ չի գտնվում 
G-ով անց կաց ված հո րի զո նա կան գծից ներքև:

Այս պի սով, պորտ ֆել նե րի բազ մությու նը, ո րը ա պա հո վում է տար-
բեր սպաս վող ե կամ տա բե րության մա կար դակ նե րի դեպ քում նվա զա-
գույն ռիսկ, կհան դի սա նա հա սա նե լի բազ մության G և S կե տե րի միջև 
ձա խա կողմ յան սահ մա նը; Հաշ վի առ նե լով այն, որ թեո րե մի եր կու 
պայ ման նե րը պետք է տե ղի ու նե նան, ա պա կհե տաքրք րեն միայն այն 
պորտ ֆել նե րը, ո րոնք ըն կած են E և S կե տե րի միջև ըն կած հա սա-
նե լի բազ մության վե րին և ձախ սահ մա նի վրա: Հա մա պա տաս խա նա-
բար, այդ պորտ ֆել նե րը կազ մում են է ֆեկ տիվ (արդ յու նա վետ) բազ-
մությու նը, ո րից ներդ րողն ընտ րում է իր հա մար օպ տի մա լը: Բո լոր 
մնա ցած հա սա նե լի պորտ ֆել նե րը արդ յու նա վետ չեն:

Ինչ պես նախ կի նում նշել էինք, ա մե նա քիչ ռիս կա յին ար ժե-
թուղթ է հա մար վում գան ձա պե տա կան մուր հակ նե րը: Այլ կերպ 
ա սած, գան ձա պե տա կան մուր հակ նե րի բե տա գոր ծա կի ցը հա վա-
սար է 0-ի: Մեր քննար կած պորտ ֆել նե րից ա մե նա ռիս կա յի նը հան-
դի սա նում էր սո վո րա կան բաժ նե տոմ սե րից կազմ ված պորտ ֆե լը: 
Այդ պորտ ֆե լի զգա յու նությու նը շու կա յա կան փո փո խություն նե րին 
հա վա սար է մե կի /բե տան=1/: ներդ րող նե րը սո վո րա բար ան հար կի 
ռիս կի չեն դի մում, քա նի որ սո վո րա բար ներդ րում ներ են կա տա-
րում սե փա կան դրա մա կան մի ջոց նե րով: Այդ իսկ պատ ճա ռով 
նրանք սպա սում են ա վե լի մեծ ե կա մուտ սո վո րա կան բաժ նե տոմ-
սե րի շու կա յա կան պորտ ֆե լից, քան գան ձա պե տա կան մուր հակ-
նե րի պորտ ֆե լից: Շու կա յա կան պորտ ֆե լի ե կամ տա բե րության և 
տո կո սադ րույ քի տար բե րությու նը ան վա նում են շու կա յա կան ռիս կի 
դի մաց պարգև:
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Գ րա ֆի կո րեն պատ կե րենք նշվա ծը:

Գծապատկեր 17. Եկամտաբերության և բետա գործակցի փոխհարաբերությունը

RfML ուղիղը ան վա նում են կա պի տա լի շու կա յի թեք, որ տեղ Rf 

գան ձա պե տա կան մուր հակ նե րի տո կո սադ րույքն է, M-ը շու կա յա-
կան պորտ ֆե լը: 

Գան ձա պե տա կան մուր հակ նե րի հա մար և β (բե տան) և ռիս կի 
պարգ ևը հա վա սար է 0-ի: Հի շենք, որ ռիս կի պարգ ևը ի րե նից ներ-
կա յաց նում է ներդ րու մի սպաս վող ե կամ տա բե րության և  ոչ ռիս կա-
յին տո կո սադ րույ քի տար բե րությու նը:

Շու կա յա կան պորտ ֆե լի β = 1-ի, իսկ ռիս կի պարգ ևը հա վա սար 
է՝ (Rm-Rf):

Բաժ նե տոմ սի ռիս կի դի մաց սպսվող պարգ ևը = β x շու կա յա-
կան ռիս կի պարգև

R-Rf = β(Rm-Rf)
Ամ փո փե լով կա րե լի է նշել, որ ներդ րող նե րը գե րա դա սում են 

սպաս վե լիք բարձր ե կամ տա բե րություն և փոքր ստան դարտ շե ղում: 
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2. Ո՞րն է կապիտալ ակտիվների գնահատման մոդելը: 
3. Ինչիսի՞ն է եկամտաբերության և բետա գործակցի միջև կապը: 
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